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Hajnali harangszó. 
1896 hajnalán szólal meg, hirdeti e nem-

zetnek az új ezredév hajnalát. Az átélt ezredév, 
mint megfejtett sphynx, bukik alá az idő hullá-
maiba. Ezer évvel ezelőtt a tülök hangja búgott 
végig a levegőben; hirdette, hogy egy ifjú erőtől 
duzzadó, világtörténeti küldetésre elhívott nép 
megérkezett, hogy e tejjel-mézzel folyó écles földet 
meghódítsa; mert az isteni gondviselés e földet 
nagy célok, nagy feladatok kivívására szánt csata-
mezőnek renclelé. Nem az ázsiai puszták kóbor 
népe, nem a népvándorlás egyik dúló serege, 
nem egy nomád-csapat, melynek elfogyott a vadja, 
kopárra legeltetett a mezője, kereset t új erdőt, 
új legelőt, éhezett rá a polgárosult népek-szerezte 
kincsekre, a békés munkával összehalmozott ja-
vakra: nem, százszor is mondom: nem. Egy nép, 
melynek szervező ereje; egy nép, melynek esz-
ménye volt; egy nép, mely e földre magával 
hozta a haza eszméjét; egy nép, melynek géniusza 
csak szilaj gyermekkorát tölte a vadonban, ele e 
géniusz a népek halhatatlan géniuszainak nem-
zetségéből származott; egy nép, melynek világ-
hódító hagyomány jutott örökül; egy nép, mely 
Attila örökébe lép. Karddal metszi ki e clarab 
földet, de jogérzettel, honszeretettel, önfelálclozat-
tal e földet országgá, ez országot sérthetetlen 
egységgé varázsolta. S mikor már a megfélem-
lített Európa kar jának hatalmát, akara tának acél-
ját megérezte; mikor egy pár vakmerő, szilaj 
kirohanás után szenvedett vereség mélyen vissza-
hatott szilaj lelkére . . . megkondult az első ha-
rangszó . . . Végig búgott e szilaj nép lelkén. 
Nem üres lélek volt, ele mely keletről mélységes 
érzést, kiapadhatatlan odaadást minden szép és 
nemes eszme iránt, a világkormányzás rejtélyeiről 
magasztos sejtelmeket, egyszerű isten-rendszert, 
kevés babonát és annál több józan elmét hozott 
magával. A visszhang elbűvölte . . . és újjászületett 
a keresztvíz alatt. Az a sok nemes hajlam, az a 

sok önfeláldozó érzés, az a halálig hű szeretetre 
való képesség az evangeliumi Jézus alakjában 
megkapta az eszményt, kihez a nemzet lelke a 
rajongásig tapaeljon. Mert nem jellemző tény-e 
nemzetünk életében, hogy mindjárt első keresztyén 
királyának fia már a középkori Krisztus leventéje, 
a középkori, a zárdák mély homályában e ragyogó 
földtől elfordult, a vezeklés, az önkínzás, a tett-
erőt szálanként kitépő epedés és túlvilági vágyó-
dástól sorvadó lélek eszményévé emelkedő Jé-
zus tölté be az Imre szívét és ennek a halott-
jává lesz. 

»Ha meghalok, egy virágnak 
A halottja leszek * 

E virág: a rózsa mystica; a középkori építészet 
symbolikus rózsája; a túlvilági szerelem rózsája. 

De nem jellemző-e a nemzet életében, hogy 
alig hangzik el a reformáció első jelszava, alig 
hangzik el a tiszta evangeliumi Jézust kereső 
ós áhító első fohász: csakhamar e nemzet nagy 
részének ós peclig a tősgyökeres magyarságnak 
lelkében az a harangszó visszhangot kelt. Es e 
visszhangban érezte a szabadság rajongó népe az 
ő ősjogának hirdetését, a szabad vizsgálódás, 
a középkor celláiból a világra kilépő ós e földön 
már az égig emelkedő hatalmas eszményt, kinek 
zsámolya a szívben, koronáj a az égben van; ki 
nem epedésre, ele munkára ; ki nem elsorvasztó 
beteges önsanyargatásra, de a test és lélek összes 
erejének kifejlesztésére ós ez összes erőkkel az 
Istentől megszentelt munkára hív el. Ugyanaz a 
nép, mely a keresztyénség harangszavát oly hamar 
meghallotta, a reformáció mélyreható, a vesék 
és velők oszlásáig megrázó riadóját csatára jel-
szóul választá. Csatára, mely az erkölcsi meg-
újhodást a Krisztusban keresi, egyedül ő benne, 
mely e világ minden pompáját, e világ minden 
hatalmát, az emberi dogmák ragyogó épületét: 
futó homokra épült emberi alkotmánynak, me-
lyet ledönt az idő egy fuvallata, ele a Krisztusra 
épített alkotást, »kősziklán épült háznak« tartja. 



E kősziklán épült ház hívei a gályarabság ron-
gyaiban is megvetették mindazt a fényt, mely-
nek birtokosaiban a szerető Jézus oly irgalmatlanul 
gyakorlá azt a szeretetet, melyről az Isten-ember 
hirdeté,. hogy arról ismer meg bennünket, ha 
egymást szeretendjük. 

Az a harangszó hirdeté e szenvedőknek, ez 
üldözötteknek, hogy a hit elidegeníthetlen birtoka 
a léleknek; e hit az égi szózat, mely az üdvös-
ségre egyetlen jogcímünk, ezt a szenvedések, az 
üldözések, az autodafék tüze, a bilincs csöröm-
pölése el nem némíthatják. 

»De túl zenén, túl síp-dobon 
Riadó kürtön át« — 

hangzik az egyszerű hang szózata, mely a hivő 
léleknek az öröklét hivó szózata és e földi küz-
delemben a lelkiismeret szabadságának csatajel-
szava . . . 

És 1896. jan. elsején megszólal a harangszó. 
Oh, mily mély változás előtt áll e nemzet. 

Az egész társadalom új eszmék, új törekvések 
erős áramlatának sodrába jutott. Az a szabadság 
az idők folyamán szükségessé tette a lelkiismeret 
szabadságának törvények, intézmények alakjában 
biztosítását, még pedig oly korlátlan, oly feltétlen 
alakban, mely még a felekezetnélküli állapot 
jogának elismeréséig is elment. Elment odáig, 
mert élő tiltakozást kellett állítani mindazon 
törekvések ellen, melyek a mult bármely formá-
jában a lelkiismereti kényszert még feltámasz-
tani bírnák. De hát a harangszót hallja-e a jövő 
ezredév magyar ja? Vájjon nem némítja el a 
socialis forradalom vészkiáltása? Vájjon nem 
rikácsolja túl a hitetlenség gúnyja? Vájjon nem 
válik értelmetlen, üres hanggá, visszhangtalan 
hanghul lámmá a lelkekben ? 

Oh gondviselő Isten, óh nemzetem nagy 
Istene, csak ezt ne engedd! Ha az a hang nem 
ébreszt áhítatra a jó Isten iránt; ha az a hang 
nem kelti föl emlékünkben az t a szózatot, mely 
a Hegyi beszédben szólt a világnak; ha az a hang 
nem szólítja lelkünkben a földi küzdelemben az 
evangeliumi szeretetnek, a békének, a jóakarat-
nak édes hivó szózatát; ha az a hang nem jut-
tatja eszünkbe azt a szent hagyományt, melyet 
a mi vértanúink hagytak ránk, mely drágább, 
mely becsesebb az élet minden javánál, mely az 
értékek közt az egyetlen érték, mit a lopók el 
nem lopnak: óh akkor a földi szenvedélyek dúló 
csatáiban, az enyém és tied feletti véres dulako-
dásban szétdarabolják ezt a földet, mely ezer 
éves örökünk. Lesz itt föld, a négy folyam véres 
hullámaitól fertőzött föld; lesz itt föld, de e föld-
nek nem lesz lelke, nem lesz géniusza. Pedig e 
föld lelke, géniusza nyomta rá e földre azt a 

bélyeget, melyről ráismerünk, hogy e föld a 
magyar haza; a magyar szivek földéből egységes 
egészszé, széttéphetetlen, gyémánt-kemény kap-
csokkal összekapcsolt almáj a a Szent István 
királyi hatalmának, melyet fenkölt uralkodónk 
oly apostoli bölcseséggel hordoz, mint Istentől 
felkent királyunk e földön. 

Szólalj meg 1896 hajnalán drága harangszó. 
Boruljunk le és kezdjük az új ezer évet fohász-
szal. Kérjünk új ezredévet, óh ne így! Kérjük 
a Jézus megáldó kegyelmét; kérjük, hogy az ő 
eszményi, utolérhetetlen magasztos alakja töltse 
be a nemzet szivét, lelkét; kérjük, hogy az ő 
szentséges ereje, végetlen szerelnie, örök világos-
sága éljen és világoljon minden magyar elmé-
jében. Akkor az új ezredév biztosítva lesz szá-
munkra. E jelben győzünk! Az evangeliumi hit-
élet, szentség, igazság ós szeretet töltse be egész 
valónkat. 

Szólalj meg drága harangszó és szállj, szállj, 
necsak e szép Magyarország térségein, bércein 
keresztül, a királyi palotától a legutolsó kunyhóig; 
búgj végig a sziveken-lelkeken; búgj végig az idő 
végtelenségén ós ébreszd mindenkor a szivek-
ben a megáldó s megszentelő, a megdicsőítő 
Jézus szeretetét, a benne vetett hitet ós az ő 
általa bizonyos reménységet. 

E hit, remény és szeretet forraszsza egybe 
a sziveket az új ezredévben! 

Szólalj meg drága harangszó! 
Dr. Hegedűs István. 

Egyházi kilátások. 
Azt olvasom, hogy a hollandi református egyházra 

nehéz napok virradtak. Az összesen 2.300,000 lelket 
számláló egyházban 347 lelkészi állás van üresedésben. 
Nem tudják őket betölteni. Pedig a hollandus lelkészek 
jól díjazvák s társadalmi helyzetük is elég tekintélyes. De 
hát az ifjúság idegenkedik a lelkészi pályától. Évekkel 
ezelőtt szörnyű sok dicséretet hallottunk a jó hollandok-
ról, hogy ott a háztetőkről prédikálják azt. a mit nálunk 
súgva is alig mernek elmondani. A bibliai kriticismus 
merész theoriáiról szólt az ének. Nos, az elhintett mag 
kikelt. A gyümölcs, úgy látszik, megérett. A hollandi ifjú-
ság nyilván így gondolkodik: »ha az evangelium mese: 
hát minek pazarolnám rá életemet? Lelkem az igazság 
után éhezik, szomjazik: hát miért fáradnék olyan ele-
delért, a mely meg nem elégíthet ?« Mindenesetre több 
érzékük van a tisztesség iránt, mint az érdemes pro-
fesszoraiknak. Ok legalább azt tartják magukhoz illőnek, 
még a tudomány szent nevében sem pusztítani az egy-
házat az egyház költségén. A jó kritikus uraknak mindig 
az igazság van a szájukban, de Pilátusként nem képesek 
felismerni az élő igazságot. Izekre tépték szét a szentírást 
s e nagy buzgóságukban gyökerestül szakgatták ki az 



éltető igazságot is. Ugv jártak, mint sok modern bota-
nikus és biologus, a kik, mivel szét tudják boncolni és 
górcsöveiken meg tudják vizsgálni a szerves lényeket, azt 
hiszik, már ismerik is a létei titkait. Megismerték az élet 
törvényeit, de a törvényadóról tudni sem akarnak. Igaz 
beszéd az, hogy »a betű megöl, de a lélek megelevenít*. 
Csakhogy nem minden lélek, nem minden szellem éltet. 
Van olyan is, a melynek nyomában a pusztulás és enyé-
szet jár. 

A holland protestantismusnak mily nagyszerű ellen-
tétét szemlélhetjük a francia protestantismusban. Ez nem 
önmagát emészti föl, sőt inkább hódít, terjeszkedik. Hit-
tani pártviszálya szűnő félben, hugenotta őshite emelke-
dőben. Evangéliumi eszméi diadallal járják be a francia 
világot. Miként a hir hozza szárnyain, a pápás lelkészek 
és egyének tömegesen hagyják el a tekintély egyházát s 
ölelik föl az evangéliumot. A francia protestáns egyház-
nak az a szerencséje, hogy a kritikus urak leszorultak, 
s a vezérszerepet tőlük az evangeliumi irány szilárd-hitű 
hívei vették át. 

Ez a két felhozott példa, mint két lehetőség áll 
előttünk. Kétféle út van előttünk: a halálé és az életé. 
A mi egyházunk is vagy a felbomlás, a végelgyengülés 
útára tér, vagy pedig az életére. S fájdalom, igen sok 
jel oda mutat, hogy mi már a választást megtettük. (Még 
nem. Szerk.) Haladunk az enyészet felé. Avagy nem lát 
tunk-e, nem hallottunk-e vehemens rugódozásokat, erős 
kifakadásokat ama néhány vakmerő ellen, kik vérsze-
génységben sínylődő egyházunkat élesztgetni iparkodnak. 
A zaj, a lárma, meglehet csak egy időre, de most mégis 
elnémult. De ki meri állítani, hogy az a zajt csapó szellem 
is elköltözött immár közülünk ? 

Nálunk is hallatszik már innét és onnét a panasz 
a theologus ifjak számának apadása miatt. Sokan abban 
keresik e ténynek magyarázatát, hogy a lelkészi állás hosszú 
előkészületet, sok és nagy tanulmányozást kiván, de nem 
nvujt ennek megfelelő jövedelmet. S ez nagy részben igaz 
is. Csakugyan ma már sok mindenféle pálya nyílik az 
ifjak előtt. Egyikre-másikra hamar és könnyen el lehet 
jutni. És bizony ezek közül akárhány pálya jobban van 
díjazva a lelkészinél. De én azt hiszem, a kiben megvan 
az igazi hivatottság, azt sem nyomorúság, sem szorongató 
keserűség, sem üldözés, sem fegyver vissza nem riasztja. 
Az még életét sem tartja drágának, csak elvégezhesse 
futását, az Úr Jézustól vett szolgálatát. Hollandus példa 
is azt bizonyítja, magyar példa is azt igazolja, hogy a 
jobb javadalmú lelkészek nem mindig a legjobb pásztorok. 
Az igazi ok, mindennemű nvomorúságaink oka és forrása 
szerintem, a mi keleti kényelmességgel párosult gyenge 
hitűségünk. Egész életünk úgy van berendezve, hogy a 
komoly és mély vallásosság nemcsak hogy gyámolítást 
nem talál, sőt inkább mindenütt akadályokra bukkan. A 
benső vallásosság gyanús, s lenézendő pietismusnak nevez-
tetik közöttünk. Ráfogjuk, hogy a mi népünk is olyan 
kiszáradt szívű, mint jó magunk ; hogy annak a kegyessége, 
vallásossága másnemű, mint a külföldi embereké. Persze 

csak azért, hogy ne kelljen a nép kegyességének irányí-
tásával bajlódnunk. Hogyan lehetne azt kívánni, hogy az 
ilyen közszellem hatásának kitett ifjú örömmel legyen 
lelkész? S ha még elgondoljuk gimnáziális vallásoktatá-
sunk erőtelenségét s papnevelésünk lazaságát: azon kell 
csodálkoznunk, hogy még találkoznak olyanok, a kikből 
az elhivatás érzetét nem tudták kiölni, a míg a hosszú 
tudományoskodó praeparatión keresztülestek. 

Az evangelium az emberiség ügye. Sok és nagyszerű 
az az áldás, melyet reánk áraszt. XIX század tapasztalata 
bizonyítja, hogy úgy az egyesek, mint a nemzetek boldog-
ságának alapja a Krisztus evangeliuma. Az emberek legye-
nek bármely világrész lakosai, tartozzanak bármely nyelv-
hez, nemzetséghez, legyenek bármily színűek, viseletük is 
lehet sokféle: de keblökben egyformán emberi szív dobog. 
Minden embernek egyformán van vágya, reménye, szük-
sége, félelme. Mindezekre egyedül az evangelium adja meg 
a kielégítő választ. A szabadság, a felvilágosodás, a civili-
satio is csak üres szárak, csak külső máz nélküle. A 
kételkedőket a mívelődés történetéhez utasítom. Hasonlítsák 
csak össze a keresztyén népek állami és társadalmi életét 
a pogány vagy a mohamedán, vagy az agyondicsért budd-
hista népekével. Gyümölcseikről ismerhetjük meg őket. 

Hát hiszen becsüljük is mi, úgy a hogy, az evan-
géliumot. Legalább bizonyos alkalmakkor hallani, sőt mon-
dani is szoktuk: >nem szégyenlem a Krisztus evangeliumát«. 
Krisztusban is hiszünk, úgy a hogy. De legszívesebben a 
frázisokkal tápláljuk lelkünket. Azt hiszszük s másokban 
is azt a hitet költjük föl, hogy a protestáns keresztyénség 
a műveltség, a tudomány, a szabadság, a haladás emlegeté-
séből áll. Azt képzeljük, ha folyton ezeket a szavakat 
kiabáljuk, minden kötelességünket megtettük. Hát vájjon 
a maradinak tartott és nevezett róm. kath. egyház nem 
előz-e meg ma-holnap minden téren bennünket? Fordítunk-e 
akkora gondot a lelkipásztorkodásra, mint ők ? Van-e 
annyi mindenféle irányú és célú humanitárius társulatunk, 
mint nekik ? Ha a hit mérője a cselekedet: akkor rette-
netes dolog — de ki kell mondanom — a mi hitünk alig 
nagyobb a zérusnál. Ha mi a keresztyén szeretet munkái-
tól hátra állunk, hogyan várhatjuk akkor, nemhogy a 
közszellemet irányítsuk, hanem hogy arra csak egy cse-
kélyke kis befolyással is legyünk ? Hogyan boszankodha-
tunk azon, hogy a római kath. klérusnak érdeme felett 
kijut a köztiszteletből, nekünk meg a lenézésből ? Bizony 
nagyon is itt az ideje, hogy felserkenjünk az álomból. Itt 
az ideje, hogy a frázisokat elvessük és az evangelium való-
ságát ragadjuk meg. Nagyon megelégelhetnénk már azt a 
sok veszteséget, a .miket itt a nazarenismus, ott az uni-
tarismus, amott a pápistaság ragadott el tőlünk. 

Előbb azt mondottam: A szabadság, a felvilágoso-
dás, a civilisatio csak üres szavak az evangelium nélkül. 
Most még azt teszem hozzá: igaz meggyőződése csak 
annak van. a kit az evangelium meggyőz. Mert miképen 
történhetett volna meg másképen a szabadelvűség, az 
elvhüség s egyházunk nagyobb dicsőségére, hogy annyi 
48-as és egyéb programmal fellépő protestáns képviselő-
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jelöltek a legutóbbi követválasztáskor plébánusoknak adott 
reversalisokkal vásárolták meg mandatumukat. Pedig 
ezek az urak is tudnak ám ékesen deklamálni a sza-
badság, a haladás stb felől. Hát még milyenek lesznek 
ez irányban a jövendő leckéi? Tessék csak elgondolni a 
már mindenfelé szervezett néppártot. Előre pirulok a szé-
gyentől, hogy hány rettenetes Zelenyákot fog majd egy-
házunk liferálni a képviselőházba. Mulasztásainkért lako-
lunk. Hát még milyen büntetések várnak ránk. . . .? Mi 
lesz, ha majd a felekezetnélküliség is apasztja sorainkat ? 

A nagy kérdés, a lenni vagy nem lenni előtt állunk. 
Lassú haldoklásunkban végre már oda jutottunk, hogy 
csakugyan keressük a segélyt. Mindenütt keressük, min-
denünnét várjuk, csak ott és onnét nem, a hol igazán 
megtalálhatnánk. Most legdivatosabb a mindenható kor-
mánytól várni a segedelmet. íMem arról szólok én most, 
hogy jogos-e, méltányos-e követelésünk. Ez egészen más 
kérdés. Hanem arról, hogy ha meg nem újulunk lélekben, 
a kormány milliói se segíthetnek rajtunk. Állami dotáció, 
jobb anyagi rendezkedés segíthet külsőleg, sőt sokat len-
díthet ügyeinken. De hitet nem teremt, közszellemünket 
nem teremti át, életet nem ad. Nekünk pedig erre, az «egy 
szükséges dolog «-ra van a legnagyobb szükségünk. Lám 
Törökországot Anglia évtizedek óta galvanizálja. A többi 
európai államok is támogatják. De azért a török birodalom 
beteg ember. Csak agóniáját hosszabbítják. Nem hiszem, 
hogy valaha lábra állíthassák. A mi népünk vallásos nép. 
A martyrok méltó utóda; de nem lehet tőle rossz néven 
venni, ha frázisokkal nem elégszik meg. A deklamálás 
ideje elmúlt. Most cselekedni kell. De ne azt várjuk, hogy 
más tegyen helyettünk, hanem magunk tegyünk a Krisztus 
által. Két dologra van kilátásunk: ha Krisztus által meg-
újulunk szívben és lélekben és tevékenyek leszünk, egy-
házunkra egy szép és dicső jövendő vár; de ha tovább 
is tétlenkedünk és hitetlenkedünk, a szomorú lassú her-
vadás, nyom nélkül való elenyészés lesz osztályrészünk. 

a—s. 

I S K O L A Ü G Y . 

Protestáns középiskolák millennáris 
értesítői. 

I. 
A közoktatásügyi kormány rendelte, a felekezeti fő-

hatóságok elfogadták, hogy ezredéves ünnepünkre az isko-
lai értesítők a szokottnál bővebb tartalommal és díszesebb 
alakban jelenjenek meg. Kívántatott legfőképen, hogy az 
1894/95-ik évi értesítők közöljék az intézetek történetét. E 
kívánságnak részben vagy egészben a magyarországi 54 
protestáns középiskola közül 16 magyar nyelvű tett elegei. 
De az összes hazai középiskolák (187) közül sem több, 
mint 64. 

Egészben közölte az iskola történetét: a budapesti 

ág. ev., bonyhádi ág. ev., csurgói ev. ref., debreceni ev. 
ref., felső-lövői ág. ev., mezőtúri ev. ref., nyíregyházai ág, 
ev., szarvasi ág. ev., szászvárosi ev. ref., székelyudvarhelyi 
ev. ref. Részben közölte az intézet történetét: a pápai ev. 
ref., kúnszentmiklósi ev. ref., rimaszombati egy. prot., sáros-
pataki ev. ref., soproni ág. ev., eperjesi ág. ev. 

Az erdélyi szász középiskolák német nyelvű érte-
sítőitől ez alkalommal eltekintek s csak jelezni óhajtom, 
hogy közülök némelyik, pl. a szászrégeni, besztercei szin-
tén közli az intézet történetét. 

Mentségül a protestáns millennáris értesítők csekély 
számára két ok hozható fel. Egyik a kevés idő, melylyel 
azok előállítására a tanárok rendelkeztek; másik az, hogy 
sok iskola története már megírva s közölve van, részint 
külön füzetekben, részint korábbi értesítőkben. Ez esetben 
az illető intézetek egyszerű utánnyomás által tesznek eleget 
a kultuszminiszter kívánságának. 

Az első okot, mely miatt több prot. középiskola 
története késik a jövő tavaszig, egy ép oly nagyszerűen 
bevált, mint a mily praktikus módon tüntette el a debreceni 
ev. ref. főgimnázium tanárkara, a midőn nem egy ember 
nyakába varrta a többszázados intézet külső és belső 
életének ecsetelését, hanem 10 tanár szorgos és közös 
munkájának eredményét tette közzé értesítőjében, mely 
úgy belső tartalomra, mint külső kiállításra és terjedelemre 
nézve ritkítja párját az ország valamennyi millennáris 
értesítői között. — Kisebb körben, kevesebb emberrel, de 
ugyanezt tette a székelyudvarhelyi kollégium tanítótestülete 
is és szintén egy tanúságos, eszméitető képét rajzolta a 
prot. tanügynek. 

A debreceni kollégium gimn. értesítőjének előállításá-
ban részt vettek: Bócsi Imre igazgató-szerkesztő, Géressi 
Kálmán, Sinka Sándor, dr. Gulyás István, Kulcsár E., 
S. Szabó JózsefK. Kiss József, Kovács János, dr. Varga 
Bálint, Elek Lajos. — A székelyudvarhelyi kollégiumé-
ban: Gönczi Lajos igazgató-szerkesztő, Kovács Dániel, 
Lázár József. 

A divide et impera elvét és módszerét követték még 
részben a bonyhádiak is. Az ő iskolájok történetét két 
tanár írta meg, névszerint Gyalog István igazgató és Beke 
Andor. 

A többi intézetek egy-egy tanár által íratták meg 
történeteiket. Még pedig a budapesti ág. evang. főgimn. 
múltját megírta Batizfalvy István, a csurgóit Héjas Pál, 
a felső-lövőit Ebenspanger János, a mezőtúrit Bodolav 
László után Faragó Bálint, a nyíregyházit Martinyi J. 
igazgató, az eperjesit Hörk József igazgató, a pápait Kiss 
Ernő igazgató, a kúnszentmiklósit Szikszay Gusztáv igaz-
gató, a szarvasit Benka Gyula igazgató, a szászvárosit 
Simon Ferenc igazgató, a sárospatakit Szinyei Gerzson, 
a sopronit Gombocz Miklós igazgató. 

Illusztrálva jelentek meg: a debreceni 24 képpel, a 
sárospataki 12 képpel s két alaprajzzal, a felső-lövői öt 
képpel, a székely udvarhelyi két képpel, a soproni egy kép-
pel, két alaprajzzal s két grafikus táblával, az eperjesi 
egy képpel s három facsimilével, a nyíregyházi egy fa-



csimilével. — Nemcsak számra, de kivitelre nézve is első 
helyen állanak a debreceni értesítő illusztrációi. Jellemzők, 
tiszták, életteljesek. 

Külső terjedelemre nézve a prot. millennáris értesítők 
így következnek egymásra: debreceni 573 1., székely-
udvarhelyi 338 1., csurgói 304 1,, sárospataki 289 1., 
szarvasi 268 1., nyíregyházi 264 1. (nagy 4 r.), bonyhádi 
215 1. (nagy 4 r.), szászvárosi 166 1., pápai 150 1. (nagy 
r.), budapesti 144 1., eperjesi 142 1. (nagy r.), rimaszom-
bati 140 1., mezőtúri 132 1., felső-lövői 113 1. (nagy r.). 
soproni 105 1. (nagy r.), kúnszentmiklósi 80 1. 

De ha az 1894/95. tanévre vonatkozó adatokat le-
számítjuk, marad pusztán történeti részre : a debreceniben 
427 1., a székelyudvarhelyiben 246 1. a szarvasiban 197. 
a csurgóiban 185, a nyíregyháziban 169, a bonyhádiban 
182, a budapestiben 100, a mezőtúriban 77, a pápaiban 
65, a felső-lövőiben 63, a kúnszentmiklósiban 57. a sáros-
patakiban 48. a szászvárosiban 36, az eperjesiben 27. a 
soproniban 13. 

Meg kell jegyeznem, hogy több értesítőben a könyv-
tárak, szertárak, irodalmi és ifjúsági egyletek történetei 
külön jönnek elő, ott, a hol az illető táraknak és egyle-
teknek 1894/95-iki állapota van feltüntetve. így fordul elő 
a sárospatakiban, melyben pl. az Irodalmi Kör történetét 
külön cím alatt nagy tárgyszeretettel és részletességgel 
adja Maidári Pap Miklós. A közlésnek ezen módját alkal-
mazza továbbá a rimaszombati, a nyíregyházi. 

A millennáris értesítők belső tartalmának vizsgálása 
rendkívül elütő eredményre vezet. Mindenekelőtt az egy-
öntetűség teljes hiánya észlelhető azokban, a mit közös 
utasítás vagy közös megállapodás mellett lehetett volna 
elérni. Itt is látható, hogy nincs sem oly szerv, sem oly 
kapocs, mely a magyar prot. intézeteket annyira össze-
kötné, hogy dolgaikban előlegesen megállapodva legalább 
lényegileg ugyanazon mód szerint járnának el. Mult s 
jelen iskolaügyünknek a millenniumra miként leendő fel-
tárása — tudtommal — sem lapokban, sem egyletekben 
nem képezte vita tárgyát. Még arra sem láttuk elérkezett-
nek az időt, hogy prot. avagy csak ref, tanáregyesületet 
is alkothattunk volna, nem hogy működésűnkben közös 
irányelvekről beszélhetnénk. 

A magyar prot. tanári kar szétszórtsága, illetőleg 
azon körülmény, hogy egyugyanazon célt szolgáló mun-
kálkodásokban sem tűznek magok elé közös pontokat, 
egészen szembeötlő, ha vizsgáljuk legrégibb tanintézeteink 
értesítőit, melyek az összehasonlításra minden tekintetben 
érdekes anyagot nyújtanak. 

A debreceni a tanügy történetére fekteti a fősúlyt s 
az iskol,a külső történetéből csak annyit ad. a mennyi épen 
mellőzhetlenül szükséges. Rendszere, tárgyalása mintaszerű; 
a roppant anyagot biztos kézzel gyűjti s foglalja össze; 
mellőzi a lényegtelent, de határozottan kidomborítja mindazt, 
a minek jelentősége volt és van. Közérthetőségre törekszik 
s nemcsak a szakembereknek ír. midőn latin vagy általán 
másféle, sokszor zavaró hosszú idézettel nem terheli meg 

az előadást. Súlyt helyez a tanároknak, főként a tanügy 
körébe vágó irodalmi működésére. 

A sárospataki a tanügy történetét elhanyagolja, külső 
történetet ír, de másfelől »Vázlatok és képek a sárospataki 
ev. ref. főiskola XVIII. és XIX. századbeli életéből* címmel 
oly élénken rajzolja az iskola hazafias, irodalmi és ethikai 
törekvéseit, hogy ahhoz foghatót más értesítőkben — az egy 
szarvasit kivéve — nem találunk. Sajnos, hogy ez csak a két 
utolsó századra terjed ki, s hogy pl. a nagy Commenius 
működéséről szó sincs. Ez még jönni fog, s épen a nagy 
hézagoknál fogva említettük feljebb, hogy a sárospataki 
kollégium története nem teljes. 

A pápaié sem az. Közli az iskola három korszakra 
osztott történetének első időszakát s a másodikból egy 
részletet, mely mutatványszámba megy. Sok évi lelkiis-
meretes búvárkodás és rendszeres elme terméke. Szól a 
tanügyi viszonyokról is, de sokkal kiterjedtebben rajzolja 
az iskola külső történetét s úgy látszik erre fekteti a fő-
súlyt. Az iskolai törvényeket — igen helyesen — bilingvis 
(latin-magyar) formában közli. — A tanárokról eddig 
nincs szó. 

Az eperjesi is részletmü s a kollégium történetének 
Ill-ik időszakát tárgyalja. Nagy alapon, a történetírás mai 
módszerével foly a történet, a fontosabb okmányokat 
facsimilében közli, a tanügy fejlődését is kutatja, de na-
gyobb súlyt helyez a hatalmas intézet külső képének 
kidomborítására. Hörk külön lapon adja az egész történet 
prospektusát. Szép mű lesz, méltó az iskolához, ha sike-
rül neki úgy keresztülvinni. A tervezeten látszik, hogy 
azt nem jóakaratú dilettáns, hanem történeti szakíró állí-
totta össze, a mi bizony a millennáris történetírók közül 
kevésről mondható el. 

A ssékelyudvorhelyi kollégium múltjának és jelené-
nek leírása sok tekintetben derék és kiváló munka. Fő-
súlyt fektet — mint a debreceni — az intézet tanügyi 
oldalára. A latin törvények szövegét — ép úgy, mint a 
pápai — párhuzamos magyar fordításban közli. E törvé-
nyek kissé sok helyet (40 1.) foglalnak el, bár tanügytör-
téneti szempontból fontosságukat tagadni nem lehet, any-
nyival inkább, mert a közlő szerint nem univerzális, hanem 
jórészt lokális jellegűek. A tanárok életrajzát s irodalmi 
működését a lehető legrészletesebben közli. A mű egyéb-
ként is sok helyt részletekbe téved. 

Nem mondható már ez az Alföld egyik legrégibb 
intézetéről, a reformációval egyidejű mezőtúriról. A Sze-
gedi Kis István iskolájának, a tiszántúli vidék több mint 
300-dos intézetének szép múltja csak nagyjában, vázla-
tosan van feltüntetve. Különösen áll ez a régi idők tör-
ténetéről, hol csak a kép körvonalai vannak meghúzva. 
Az értesítő érinti ugyan a tanügyi oldalt, de inkább külső 
történetet ád. Hibát követ el, hogy az iskolai törvényeket 
pusztán latin nyelven, magyar fordítás nélkül közli. Ha 
már közzéteszszük a különben is hosszú törvényeket, rend-
és szervezeti szabályokat, tantervekét, közöljük a mai 
viszonyoknak megfelelőleg azoknak magyar fordítását is, 
jól tudván, hogy az iskolai értesítők nem szakemberek-



nek vannak szánva. E vázlatos történet írójának ment-
ségéül szolgál, hogy egy tragikus baleset következtében 
oly időben vette a megbízatást, a mikor már lehetetlen 
volt kutatásokat eszközölnie s részletesebb és rendszere-
sebb munkát végeznie. így müve sok helyt szóbű átvé-
tele a Bodolay László korábban megjelent rövid törté-
netének, melyet ő aztán máig vezetett. 

A szászvárosi iskola szintén messze visszanyúló 
múltja még rövidebb foglalatban van tárgyalva, főként 
1878-ig csakis nagy vonásokban. 1878-tól, a mikor főgim-
náziumi rangra emelkedett, a történet kiszélesül, s az 
iskola egész külső képe kidomborodik. Kár, hogy az in-
tézet belső életére s tanügyi fejlődésére nincs gond for-
dítva. 

Im eme régi, a XVI. vagy XVII. században keletke-
zett iskoláink történetének rövid ismertetéséből is kitűnik, 
mennyire minden közös terv és megállapodás nélkül men-
tek bele az egyes tanárkarok, s különösen az igazgatók 
a millennáris értesítők kiállításába, s hogy azoknak sikeres 
vagy kevésbbé sikerült volta az igazgatók szellemétől, ügyes-
ségétől, szorgalmától, hogy úgy szóljak divinációjától függ. 
E divináció legjobban kitetszik a debreceni értesítőből, 
melyet szinte mintául lehetne állítani. 

Szándékosan hagytam ki a fentebbi legrégebbi prot. 
iskolák közül a soproni lyceumot, melynek értesítője dí-
szes kiállításánál fogva a millenniumiak közé sorolandó 
ugyan, de történetet nem ád, csakis Függelékül közöl 
rövid 13 lapon adatokat a főgimnázium 1853/54.— 
1894/95. évi életéből. A korábbiakra nézve utal Müílner 
Mátyás volt lyceumi igazgató ily című művére: »A sop-
roni ág hitv. ev. főianoda története«. Hihető, hogy ez 
fog, külön lenyomatban az ezredévi kiállításra felküldetni. 

Alföldi. 

T Á R C A . 

Erasmus és Luther kora. 
Három felolvasás. 

III. Kétfé le reformáció . 

Megindult hát a nagy mozgalom, mely megtörte a 
pápa hatalmát, a szellemi forradalom árjába sodorva 
Németországot. Svédországot, Dániát. Németalföldet, Ang-
liát, Skóciát s új irányt adott az emberiség haladásának. 

Ne féljenek, nem viszem Önöket e nagy harc kellős 
közepébe. Csak a vezéreket mutatom meg s a reform 
vezérei két csoportba oszthatók. Egyik csoportnak Eras-
mus, a másiknak Luther a typusa. 

Egyfelől ott vannak azok a latitudinarius filozofu-
sok, a kik egyáltalán megvetik a népet s a kiknek nincs 
határozott meggyőződésük. Mérsékelt, türelmes emberek 
ezek. A művelődéstől és tudománytól, a türelemtől és az 
időtől várnak mindent. Azt hiszik, hogy minden igaz 
reformot a müveitek fogadnak el először. Egyrészt meg-
vetéssel, másrészt félelemmel tekintenek mindazokra, a 
kik a nép lelkiismeretére vagy ép értelmiségére appel-
lálnak. 

Másfelől ott vannak azok, a kikben élő hit lakozik. 
Nem hittételekben vetett hit, hanem az igazságos és jó 
Istenben, az örök igazságban vetett bit. Ezek a lelkiis-
meretet többre becsülik a tudománynál, vagy inkább azt 
mondhatnók, hogy szerintök lelkiismeretesség nélkül nem 
ér semmit az ismeret. Nem arra tekintenek, hogy mi 
hasznos vagy kellemes rájok nézve. A főkérdés rájok nézve 
ez: mi jó, mi igaz, mi tisztességes? Abban a meggyő-
ződésben élnek, hogy ha egyszer megállapíthatták, mi a 
helyes, akko> történjék bármi, azt kell tenniük. És ha 
még kárukra válnék is, mégis azt mondanák: »Tegyük 
azt, a mi helyes, mert az élet semmit sem ér, ha csak 
a magunk hasznát keressük 

A gyáva katona abban bízik, hogy ha az ütközet előtt 
betegnek tetteti magát, megmenekül a vésztől. Valóban na-
gyon kevés ember van, a ki, ha arra kerül a sor, inkább tíz-
szer meghalna, mintsem hogy ama gyáva katona példájára 
megbecstelenítené magát. Az igazi erkölcs hívei a min-
dennapi életben is a magasabb erkölcsiség elveit valósítják 
meg. Becsületes élet vagy a halál: így szólnak. Semmi-
től sem félnek, csak attól, hogy rosszal cselekedjenek 

Az ilyen erős jellemekben működő erőt, hitnek neve-
zem, mert nincs semmi a tudományos kutató által elfo-
gadható bizonyítéka annak, hogy van absolut helyes és 
absolut rossz. A természet nem mindig hódol a jónak 
s nem mindig árt a rossznak. A jólét nem mindig jut 
osztályrészül az erénynek s nem mindig követi bukás a 
gonoszságot. Némely erények, minők : mértékletesség, szor-
galom, igen gyakran elérik jutalmokat. Némely bűnök, 
pl. az érzékiség, restség, rendesen romlásra visznek. De 
igen gyakran jólét van ott, a hol egyébként elvilágiasodás, 
iszonyú önzés s keményszívűség uralkodik. Ellenben az 
önfeláldozás, önmegtartóztatás, igaz hazafiaság, a tudo-
mány szeretete, valamely nagy eszme, valamely jó ügy 
érdekében végzett súlyos munka: nem igen tesznek gaz-
daggá. Még elégedettséget sem szülnek mindig, mert bár-
mennyit tesz is az Isten embere: mind magasabb célo-
kat tűz ki magának. Magas reményeivel gyakran csalódik. 
Az istentelennek bűnei, saját gyarlóságai, melyeket mind 
jobban felismer, szinte lehetetlenné teszik, hogy teljesen 
elégedett legyen. Egy oly ember, a ki önmagával és kör-
nyezetével elégedett, lehet tisztességes ember, de nem lehet 
igazi nagy ember, mert nincs benne az az égi tüz, mely 
az embert igazán nagygyá teszi. 

Az élet külső körülményei egyáltalán nem bizonyít-
ják, hogy van erkölcsi világrend, ha csak ama tételek 
összegét nem csusztatjuk az erkölcsi világrend fogalma alá, 
a melyeket az emberek saját kényelmükre feltaláltak. A 
helyes és helytelen ugyanis rendesen egy a hasznos és ká-
rossal. Az okos önzés tisztességes életet él s az erény 
rendesen nem más, csak okos és óvatos önzés. 

Az igaz, hogy mikor mindenki önző, a nemzet élete 
pusztul, romlik, sorvad. A becsület és jellem leszorul s a 
sok önzés társadalmi hajótörésre vezet. A hazugság ered-
ménye, a mint Carlyle mondja: bevert fejek. És igaza van. 
A világ Alkotója nem engedi, hogy az a társadalom soká 
éljen, mely hazugságból és önzésből él. A magasabb elvek 
azonban rendesen csak hosszú küzdelem után győznek, s 
ezeket az elveket nem — a filozófia szolgáltatja. 

Egyszer egy filozófustól azt kérdeztem, mit tart a 
hazafiságról? Azt felelte, hogy az tulajdonképen gonosz 
előítélet, mely hiúságból és elfogultságból van összetéve. 
A felvilágosultság erősödése majd kiöli az emberek szivé-
ből. A tisztelt filozófus úr hitt az emberiség haladásában 
s nem akarta szeretetét egy oly csekély dologra korlá-
tozni, a minő a haza. Hála Isten, hogy mi nem vagyunk 
filozofus-nemzet. Én hazaszeretet alatt egész mást értek. 



mint az a filozófus. Ertem azt a készséget, melylyel összes 
erőinket s ha kell életünket is feláldozzuk a haza oltárán. 
S a ki a hazaszeretetről úgy gondolkodik, mint az a fiio-
zofus, miattam írhat annyi könyvet, a mennyit csak akar: 
mégis csak egy szegény szerencsétlen, a kiről nem érdemes 
többet beszélni. 

A hazaszeretet lángjához hasonló az a tűz, mely a 
nemesebb lelkeket arra kényszerűi, hogy gonosz időkben 
azokra appelláljanak, a kik még a JBaal előtt hajtották 
térdeiket, mert a gonoszság, elhatalmazott, az Isten szol-
gálata üres külsőséggé változott, a lelkeket elfogta a cor-
ruptio s a mennyek országa adás-vevés tárgya. A kiket 
lelkesíteni akarnak, s a jó ügy védelmére felhívnak, meg-
lehet nem bírnak sok ismerettel. Nem is ez a kérdés »A 
kérdés az, hogy becsületesek-e, bátrak-e s van-e bennök 
abból a világosságból, melyet az Isten ád az ö gyerme-
keinek ? Hiszen a lelkiismeretesség és önzetlenség nem a 
müveitek előjoga. 

Erasmus szerint a hazugság ép oly jó a nép szá-
mára, mint az igazság, vagy még jobb. Luther szemeiben 
a hazugság méreg volt, halálos méreg. Ő nem tartotta 
magát többnek más halhatatlan lelkeknél, azért, mert 
müveit volt s az a gondolat, hogy egyik néposztály az 
Alkotó szemeiben különb volna, mint a másik: képtelen-
ségnek látszott előtte. 

íme, most már tudják Önök, mit értek, mikor azt 
mondom: az értelem embere, a hit embere. Erasmus az 
értelem embere, Luther a hit embere. Ez azonban nem 
azt teszi, hogy Luther értelem nélkül, Erasmus pedig lelki-
ismeretesség nélkül szűkölködött teljesen. Luther, bár nem 
volt oly nagy tudós, mint Erasmus, de volt annyi termé-
szetes esze, mint akárkinek. Értelme erős, egészséges, 
élénk értelme volt s bőséges forrása a humornak. Luther 
teremtette meg a német nyelvet. Bibliafordítása hatalmas 
s asztali beszédei ép oly nagyszerű inventióról tanúskod-
nak, mint Shakespeare drámái. 

De viszont, hogy Erasmus az értelem embere, nem 
azt teszi, hogy a lelkiismeretnek szava egyáltalán nem 
hangzott szive mélyén. Csakhogy gyengén hangzott. Volt 
hite is, de míg a hit Luthernél hizonyosság volt. nála a 
legjobb esetben csak valószínűség. Luther hite és Erasmus 
hite közt ég és föld különbség van. Luther hite gyökér, 
melyből az erők teljessége származik. Erasmus hite virág, 
a melyet, ha leszakítasz is. marad még elég gyönyörűség 
a világon. S a milyen Erasmus hite, olyan az élete is. 
Az egyik könnyelmű, élvsovár ember, a ki szereti a bort, 
a csókot, a müveit és finom emberek társaságát. Emez 
komoly, mélyreható lélek, a ki aláveti magát az Isten 
akaratának s rémületet okoz könnyűvérü gyóntatójának, 
lelke iszonyú háborgásait feltárván előtte. Amaz királyok-
hoz, pápákhoz és püspökökhöz fordul intelmeivel s az 
eredmény az, hogy Leo pápa bűnbocsátó cédulákkal 
árasztja el egész Európát. Erasmus barátja, Sir Thomas 
Moore is rajong az erasmusi felvilágosodásért s azután a 
püspökök mellé áll, a kik a szegény protestáns kézműve-
seket máglyákra küldik. Luther egyedül áll a tekintélylyei 
szemben, torkon ragadja a hazugságot s egész Európát 
megreszketteti szavaival: A gazság uralmának vége van. 

Erasmus jól tudta, hogy Luthernek igaza van. Hisz 
Luther csak azt mondta ki, a mit Erasmus szíve mélyén 
rejtegetett. Luther várta is, hogy Erasmus majd mellé áll. 
Talán a dolgok rendesebb mederben folytak volna tovább. 
Erasmus a mivelteket nyerhette volna meg a reformáció-
nak s a pápa magára maradt volna. Csakhogy a vezető-
ket veszély fenyegette s Erasmus nem szerette a martyr-
ságot. 

Erasmus az első felbuzdulás idején becsületesen járt 

el. Arra buzdította a választófejedelmet, hogy védje Luthert 
a pápa ellen. »Luther« — írja Györgynek, a szász her-
cegnek — »szükséges rossz e megromlott egyházban; 
keserű és erős orvosság, mely egészséget hoz majd«. Egy 
más alkalommal így ír: »Luther megragadta a becsület 
és józan értelem zászlaját s küzd az utálatosságok ellen, 
melyeket tovább tűrni nem lehet. Ellenségei csak azok, 
a kiknek semmirevalósága miatt az egyház oly soká hiába 
nyögött*. A mainci érseknek már óvatosabban ír: »Nem 
helyeselhetem, a mit Luther tesz, de nem is kárhoztat-
hatom. Ha ártatlan, akkor nem kellene engedni, hogy a 
gonoszok elnyomják. Ha téved, fel kellene világosítani. A 
theologusok — jegyezzük meg jól, mennyire egyformák a 
theologusok minden időben — »nem felelnek az ő tételeire, 
csak lármáznak. Eretnekség, eretnek, főeretnek, szakadár, 
Antikrisztus, ezt kiabálják. És elátkozzák Luthert, a nélkül, 
hogy műveit olvasnák. Én intettem őket, hogy ne zajong-
janak annyit; inkábblgondolkozzanak. Hisz elismerik, hogy 
Luther élete tiszta. Valóságos tragédia ez. A legtisztessé-
gesebb emberek is vért szomjaznak s meg akarják Luthert 
ölni, a helyett, hogy megjavítanák. A dominicanusok a 
legszemtelenebbek. A régi időkben legalább meghallgatták 
az eretneket. Ha visszavonta tételeit, felmentették. Ha 
megmaradt mellettök, kiátkozták. Most vér kell. A ki velők 
egyet nem ért, az eretnek. A ki görögül tud, az eretnek. 
A ki jó latin, az eretnek. A mit nem értenek, az mind 
eretnekség. A tudomány szülte Luthert, azt mondják. Pedig 
Luther nem is oly nagy tudós. Hanem többre becsüli az 
evangéliumot, mint a scholastikus tudományt, ez az ő bűne. 
Az bizonyos, hogy a legderekabb emberek azok, a kiknek 
a legkevesebb kifogásuk van Luther ellen«. 

Még Leo pápának is elég bátran írt. Kárhoztatta 
Luthert, de az ellene alkalmazott erőszakoskodást is »Az 
ostobák üvöltése lesz az új tanok legjobb ajánló levele 
Egy világi úrnak pedig azt mondta, hogy: »a szigorúság 
ily esetben nem használ semmit. Ha Lutherrel szelíden 
nem bánnak, iszonyú vihar tör ki«. 

Szép beszédek ezek, csak lett volna elég értelem 
azok megszívlelésére. De ki ne tudná, hogy az előkelő 
állás erősíti a büszkeséget s jaj annak, a ki azt megsérti. 
»Inkább medvével találkozzék az ember, mikor bocsait 
keresi, mint az ilyen ostobákkal*, azt mondja bölcs 
Salamon. 

Erasmus Luthernek is, a népnek is mérsékletet 
prédikált. Csak olajat öntött a tűzre. A vihar nem oly 
dühös, mint a szenvedély által elragadt emberek. Senki 
nem állhat ellen szenvedélyöknek. de a bátor jóra vezet-
heti őket. Erre azonban Erasmus nem volt képes. Eleinte 
azt mondta: *Nem támasztok forradalmat a tekintély 
ellen. Jobb a rossz kormány az anarchiánál.* De ugyan-
akkor azt prédikálta: »Püspökök, ne legyetek oly rom-
lottak ! Pápák és bibornokok, reformáljátok a gonosz vi-
lágot! Szerzetesek, javuljatok meg, engedelmeskedjetek a 
szabályoknak, majd visszanyeritek a közbecsülést s az 
emberek engedelmeskednek és szeretnek, mint azelőtt*. 

Mikor aztán azt látta, hogy intései semmit sem 
használnak, hogy a romlás megmérgezte a vért, hogy 
nincs másban remény, csak a forradalomban : akkor Lu-
ther mellé kellett volna állania. A vihar nőttön nőtt s ő 
még mindig habozott. A lutheránusok azt mondták: Hiszen te 
azt hiszed, a mit mi hirdetünk*. A pápisták azt mondták: »Te 
is lutheránus vagy szived mélyén. Ha nem vagy, bizo-
nyítsd be. Támadd meg Luthert.* Erasmus mind izgatot-
tabb lőn. Hazugsághoz folyamodott. Azt mondta, hogy 
nem olvasta Luther könyveit; semmi köze sincs az egész 
veszekedéshez. Ő a Birák könyvének szőlővesszeje és 
fügefája. Mikor a fák azt mondták nekik, hogy uralkod-



janak rajtok, azt felelték: Nem hagyjuk el ékességünket 
ily hálátlan hivatalért. Én csak harmadrendű színész 
vagyok. Jobb szeretek nézni, mint játszani«. 

Mind jobban elkeseredett. Oly jól ment minden. A 
tudomány éledt. A míveltség terjedt. A görög és római 
classicusokkal oly szépen lehetett volna reformálni sze-
rinte a világot. Most aztán a visszavonás almáját dobta 
Luther a nép közé. A barátok diadalmasan hirdették, 
hogy a mit jövendöltek, mind beteljesedett. Erasmus hogy 
védje magát, azt hangoztatta, hogy Luthernek nem kellett 
volna mindent elmondania, ha mindenben igaza lett volna 
is s hogy a miveltekhez kellett volna fordulnia. Hisz a 
nép úgy sem tudja felfogni az igazságot. 

De azért mégsem kivánta, hogy az egyház diadal-
maskodjék. »Reszketek e nyomorult Luther miatt« — 
mondá: »Nem lenne baj, ha ő elpusztulna is, de ha a 
barátok győznek, nem lehet velük bírni. Nem nyugosznak 
addig, míg minden miveltséget ki nem irtanak. A pápa 
azt követeli, hogy írjak Luther ellen. Az ostobák kiabál-
janak, nevezzék eretneknek, szakadárnak, Antikrisztusnak, 
de rám vár a feladat, hogy megcáfoljam.* 

»Óh bárcsak ne vett volna ily fordulatot a dolog« 
írja Warhamnak. »Minden reményem oda. A nyugodt 
tanulmányozásnak, kegyességnek és haladásnak vége. Egy-
felől szenvedély, másfelől ostobaság. S még én vagyok az 
oka mindennek! Ha Luther mellé állok, elveszek én is. 
De az én nyakam nem kötélre való. Intézzék el e kér-
dést a pápák és császárok. Én elfogadom, a mi jó s a mi 
nem jó, azzal is megleszek valahogy. Jobb a béke, mint 
a háború.« 

Froude után angolból 
(Folyt, köv.) Szabó Aladár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Thury Etele »Dragoni Gáspár«-ja. 
I. 

Midőn e korrajz* közlését a »Protestáns Szemle« 
mult évi 6-ik füzetében megpillantottam, kezdtem örülni 
azon föltevésben, hogy az író magát megemberelte s újabb 
és beható tanulmányozás folytán kijavítja, helyrehozza azon 
hibákat, az incorrect fordítás azon vétségeit, melyek e kor-
rajz első közlése alkalmával — Századok 1889. 215—227. 
11. — abban oly föltűnő mennyiségben találhatók. 

Örömem azonban nem vált be, várakozásom nem 
teljesült; mert e tanulmány, néhány bevezető sorral, kevés 
stiláris változtatás, csekély törlés vagy hozzáadás mellett, 
most másodszor is, az első közlés minden hibáival je-
lent meg. 

E korrajzzal, tudtomra, eddig senki tüzetesen nem 
foglalkozott, és bizonyosan azért nem, mert nem volt 
megfelelő fegyverzete és így reménye ahhoz, hogy az írót, 
ki körülbástyázva magát Sopron kir. város levéltárából 
vett s eddig nem publikált adatokkal, igen jól fedett posi-
tióban volt, innen kimozdíthassa. Én, ki erre az író által 
mintegy provokálva voltam (Prot. Egyh. és Iskolai Lap 
1890. folyama 1737. 1.) azon időben, midőn Thury Etele 
közt és közöttem vitás kérdés tárgyaltatott a nevezett 

* »Dragoni Gáspár és a körmendi főiskola*. Korrajz a XVI. 
századból. Irta Thury Etele. Megjelent először a >Századok* 1889-ik 
évfolyamában (215—227. 1.), 'másodszor a ^Protestáns Szemle* 
1895. évf. 6. számában. 

Lap hasábjain, nem szóltam, hogy föllépésem szeretetlen-
ségnek ne minősíttessék az olvasó közönség által, ki akkor 
csak a fordítás hibáit tudtam volna fölmutogatni. Nem is 
szóltam volna e korrajzhoz soha, ha ez a »Szemlében* 
— miért ? mily érdekből ? másodszor is meg nem jelenik. 
Ez késztetett arra, hogy a mennyiben lehetett, a soproni 
levéltár okleveleit hiteles másolatban megszerezzem. Most 
azért, egyedül a történeti igazság földerítése céljából, elő-
haladt korom által parancsolt higgadtság és nyugalommal, 
»sine ira« néhány megjegyzést teendek a korrajz tartal-
mára s a fordítás nagy hibáit fölmutatandom, hogy a 
tisztelt olvasónak és érdeklődő közönségnek legyen módja 
a korrajz értéke fölött ítéletet mondani. 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy az ismerte-
tett lelkésznek és theologiai professornak neve önkénytesen 
és igazolhatatlanul van az író által »Dragoni *-ra változ-
tatva, mivel hogy a szereplő történeti férfi neve Dragonus, 
vagy a latin us végszórag elhagyásával Dragonjai t . Sem 
Beytne a szerző által is hivatolt 1756. ápril 18-kán kelt 
vagy egyéb levelében; sem a soproni tanács; »sem Kör-
mend város tanácsa az általok kiállított okiratok, végzések, 
fölhatalmazások és levelekben ; sem maga a szereplő férfiú 
különböző korban kelt leveleiben, a soproni tanácsnak 
adott nyugtáiban; sem az általa kiadott theologiai műben, 
a »Speculum«ban nevét soha másként nem, csak Dragonus-
nak írja. Mi bírhatta a korrajz íróját Dragoni név fölvé-
telére s használatára? Talán az, hogy Dragonus neje 
Deven Katalin, 1586. febr. 24-én és 1587. jan. 22-én kelt, 
Sopron város tanácsához intézett leveleiben így ír alá: 
»Catharina Deven, nobilis domini Casparis Dragonv . . . 
legitima consors* ? S itt ő az az y—t kettős i-nek olvasta 
s formálta a Dragoni nevet. Ha ez . . . akkor eljárása 
igazolva soha nem lehet, sőt ez mentség indokául sem 
említhető föl, nemcsak azért, mert ismert történeti nevet 
a köztudat félrevezetésére megmásítani nem szabad s ily 
önkényes eljárás a közvélemény ítélőszéke előtt helyben-
hagyást semmiképen nem nyerhet; hanem azért is, mert 
köztudomású, hogy azon időnek szokása szerint általános 
gyakorlat volt az, hogy az us végzetü tulajdon főnevek 
genitivusát i helyett y-nal, némelyek pedig j-betűvel írták. 
Ez a gyakorlat, úgy látszik, csak a kéziratokban divat, 
nyomtatásban pedig már nem, mit fényesen bizonyít Dra-
gonus »Speeulum«-ának címiratában ezen tétel: »opera et 
expensis Casparis Dragoni*. És hát a divat nem azért 
divat, hogy ne hódítson; hódított is — és átvétetett e 
gyakorlat a Magyar szövegű iratokba is — és gyakorta 
láthatjuk, hogy a melléknevek és az igék határozatlan 
alakjának végső i betűje, a régi iratokban y-nal van írva. 
És erről maga a korrajz írója is kétségtelen bizonyos-
ságot szerezhetett volna és szerezhet azonnal, csak vegye elő 
azon magyar nyelvű meghatalmazást — más bizonyítékra 
nem is hivatkozunk — melyet Deven Katus asszony adott 
a körmendi tanács előtt férjének, Dragonus Gáspár uram-
nak Pünkösd után való Phénteken június 9. anno domini 
1587; s melyet ő maga a Századokban a korrajz mellék-
leteként egész terjedelmében közölt volt is. Ebből, ha 
ugyan betűhíven másolt, mit föltételezni kell, tüstént lát-
hatja, hogy írva van: »Dragonus Gáspár körmendy és 
annak tartománybeli való feo kerestyén prédikátor* ; írva 
van: »soprony tanács urak előtt« ; írva van továbbá: 
»kívánunk az ió Istenteol ez levél olvasoknak lölki és testi 
iokat meg adatny«; írva van végre: »ebben a dologban 
és minden egyeb igyeben és dolgaiban holtáig iget for-
gatny:; prokátorkodny *. 

Dragonus nemzetiségére horvát lehetett. E mellett 
szól a családnév, mely a latin végtag elhagyásával Dragon ; 
e mellett látszik bizonyítani házassága is. Horvát nőt és 



pedig özvegy nőt vett feleségül, kinek apja egykor zágrábi 
consul (polgármester), első férje pedig, kit korrajz-író nem 
említ, pedig érdekes leendett, Leporini István jeles és tudós 
férfiü volt. Ismeretségük régibb keletű lehetett. Véleményem 
mellett szól végre a horvát nyelv teljes tudása s azon 
gyakorlottság, melyből az igét e nyelven is hirdetni Dra-
gonus képes volt; mert alig lehet föltenni, hogy más 
anyanyelvű és oly képzettségű egyén, csupán a nyelv 
elsajátításáért hajlandó lehetett volna az erre megkívántató 
időt Horvátországban eltölteni. Mindezek erős vélelmet 
keltenek bennem, hogy Dragonus az anyatejjel tanulta el 
a horvát nyelvet. S itt, mert vonatkozással van, fölemlí-
tem, hogy korrajz-író alternatívái közül — 311. 1. — 
nem találom elfogadhatónak, mert nem találom komoly-
nak azt, hogy »Dragonus, talán mivel felesége is horvát 
volt, csak apostoli busgóságból hirdette horvát nyelven is 
az evangéliumot* ! Ez nem is apostoli buzgóság, de neje 
iránti figyelem leendett. És ha Dragonus nem lett volna a 
horvát nyelvű hívek lelkészeül is a soproni tanács által 
megválasztva és authorizálva, nem írhatta volna oly 
bátorsággal a nevezett tanácshoz »legkedvesebb és tiszteletre 
legméltóbb patronusaihoz« Hegyfaluból intézett levelét 
ekként alá: Caspar Dragonus ecclesiae Christi (nem 
Christianae) ungarice croaticeque collectae apud Sopronios 
(nem Sopronium) Pastor. 

Presbyteri kormányzásról s rendszerről vájjon lehet-e 
e korban szólani? A kegyúri, földesúri jog volt ekkor az 
irányadó, határozó és döntő. Ezért volt kénytelen Beythe 
Dragonussal együtt Gróf Batthyányi Boldizsárhoz, kegyel-
mes urukhoz folyamodni, s kérelmezni. De jegyezzük meg, 
hogy a kegyúri vagy földesúri jog rendszernek (systema) 
soha nem neveztetett; ez »jus patronatus«, »jus territorii* 
vagy »jus territoriale*. Systema pedig jelent tudományos 
alkatot, jelent rendszert, s jelent több részből álló egészet. 
E szerint van Systema Gopernaicum. — Ptolemaícum, — 
Tychonicum; — van systema mundi — és systema cor-
poris. A két szó: jus és systema nem egy jelentésű. És 
mi nagyon sajnos, mit fölemlítni is restellünk, korrajz-
írónk a systema n. 3-ae szót megtette (az a végzet által 
félrevezetve) első ejtegetésű nőnemű szónak, mit az általa 
alkotott >systema territoriális* összetétel igazol. (310. lap). 

A Beythe és Dragonus közötti viszonyról, a soproni 
ház ügyének mivoltáról, nem lehet a korrajzból biztos 
ismeretet szerezni. Mert ha igaz és a való tényállásnak 
megfelelő az, mit az író 1584-ben irat Dragonussal a 
soproni tanácshoz (317. lap) e szavakban: * Nemes és 
nemzetes Deven Katalin asszonynak, az én hitestársam-
nak menyasszonyi hozományképen nálatok levő házunkat 
Beythe István uramtól egyezkedés útján visszaváltottam« : 
megíejthetlen kérdésül maradt, hogy ez ügynek lebonyo-
lítása miért húzódott el még ezután is három évig, 1587. 
ffiárc. 15-ig? 

Ha 1584-ben a házat Beythetől egyesség útján visz-
szaváltotta, s így az ügyet lebonyolította, s Dragonus 
többé Beythének adósa nem volt, miért kénytelen Deven 
Katalin 1586. február 24-én kelt levelében a soproni 
tanácsot kérni, hogy ha valaki házáért Beythe István 
részére mintegy 500 tallért letesz és lefizetend, azt >plena 
cum authoritate* adja el? És továbbá miért volt kény-
telen ugyanazon Deven Katalin 1587. jan. 22-kén a sop-
roni tanácsot ismételten a ház eladásának foganatosítá-
sára felhatalmazni s megkérni, hogy ha valaki a házért 
400 magyar forintot ád, mennyit azért az előző évben. 
1586-ban Deregdi Anna Jó Balázs neje megígére: »dictos 
hungaricales florenos quadrigentos excellenti domino Ste-
phano Beöyte ad manus vei cui ipse commendavit gra-

tiose assignare et dare dignentur?«* Itt közbevetőleg any-
nyit említek föl, hogy a kezemnél levő hiteles kiadványban 
Beythe csak »excellens« nem pedig »excellentissimus és 
reverendissimus* címzéssel van jelezve, mint ezt a kor-
rajzíró produkálja a 319. lapon, továbbá, hogy e levélben 
egy betű sincs arról, mit ő állít, hogy Deven Katalin 
Beythe István uramat fölhatalmazta volna arra, hogy a 
soproni házért járó 400 magyar forintot Deregdi Annától 
térítvény mellett, a tanács előtt kezeihez vehesse. Az áll 
a levélben tisztán, mit fennebb a levél kiírt részének ere-
deti szövegében közlök, hogy a 400 magyar frtot Beöyte 
úrnak, vagy megbízottjának kezéhez kiutalványozni mél-
tóztassanak, és, pedig méltóztassanak a tanácsnál letétbe 
helyezett pénzek kiadási módozata szerint. 

Óvakodom az eredeti szöveg bővebb idézésétől és 
csak annyit közlök, mennyit a tárgy megvilágosítására s 
észrevételeim igazolására mulhatlanul szükségesnek ítélek, 
mert jól tudom, mily nagy gond, 2—3-szori correctura 
kívántatik ahhoz, hogy a latin szöveg, időnkben hibát-
lanul kerüljön az olvasó közönség elé. Megjegyzem továbbá, 
hogy mint a korrajz írója akarja, nincsen már ekkor 
Deregdi Annának semmi köze az ügylethez; ő általa senki 
semmit nem fizettethet, ő nincs semmi obiigóban. 1586-ban 
megígért a házért 400 magyar forintot, akkor ennyiért 
nem kapta meg. Deven Katalin csak fölemlíti levelében, 
hogy ha valaki az ő általa megígért 400 frt összeget meg-
adja, a házat a tanács »plena cum authoritate« elad-
hatja és adja is el, de kötelezettségben állónak Deregdi 
Annát nem tartja, nem is tarthatja, mert mint tudjuk, a 
dare. ige. nemcsak adni, de igérni, megajánlani jelentés-
sel is bír. És ép ezért csodálnunk kell korrajzírói, ki nem 
csak "ecfcTig, de ezután is_ folyvást szerepelteti Deregdi 
Annát, mint adóst, és nem tűnik föl néki, hogy Deven 
Katalin és férje Dragonus a tanácsot minden levelükben 
a ház_e]adására kérik és hatalmazzák föl, mit a tanácstól 
kérni s mit a tanácsnak teljesíteni nem lehetett volna, 
ha a házat Deregdi Anna csakugyan megvette volna. 
Észrevételezem, hogy a tallér és magyar forint egy ér-
ték volt 

De, hogy kérdéseinkhez visszatérjünk, ha Dragonus 
neje házát 1584-ben visszaváltotta s Beythének többé nem 
adósa, miért kénytelen maga Dragonus 1587. febr. 16-ról 
a soproni tanácshoz intézett levelében nejének az előbbi 
pontban ismertetett kérését csaknem szórói-szóra ismételni, 
s kérni, hogy a házat, tetszésük szerint, bármely tisztes-
séges embernek 400 tallérért, mennyit azért a mult évben 
nemzetes Káldj Péter úr előtt Deregdi Anna megigére, 
adják el s az összeget, Beöyte vagy megbízottja kezéhez 
adják á t? — Itt sincsen, őszintén ki kell jelentem, egyet-
lenegy betű sem arról, az összegnek Beythe részére való 
átadását kivéve mit korrajz író e levélből — 320 lapon —• 
kiolvasni képes, hogy t. i. »Deregdi Annától vennék át a 
ház árát, (és adják azt át Beythe István úrnak) ki arról 
majd ő helyette nyugtatványt ád és a pénzt is eljuttatja 
kezeihez*. Mily zavar! Mily történet-gyártás! Valóban 
bámulatra méltó, hogy valaki ekként tudja lefordítani a 
levél eme szavait: »rogo, ut domum conjugis meae . . . . 
cuicunque honesto viro voluerint, quadringentis talleris 
(quos generosa domina Anna Deregdj anno elapso coram 
egregio domino Petro Kaldj pro ea dabat), vendant, ac 
dictam summám ad manus Stephani Beöyte . . . . vei ad 
ipsius homínem, ad hoc designatum transmittant*. 

Megjegyzem, hogy a levél aláírása ez : »amplitu-
dinum vestrarum servitor et amicus* ; nem pedig, mint 

* Beythe nevét, midőn okmányokból veszem át, mindig 
betűszerint úgy írom, mint az a hivatolt okmányban írva van. 

Se. A. 



a Szemléből olvassuk: >Amplitudinum vestrarum bonus 
amicus*. Végül ha Dragonus neje házát, Beythétől még 
1584-ben visszaváltotta s ennek többé nem tartozik, hogyan 
történik az, hogy Beythe a soproni tanácsnak Német-Új-
várról 1587. márc. 25. kelt levelében jelenti, hogy »most 
midőn Dragonus soproni házát, mely miatt nekik a tanács 
előtt perük is volt (lis fuerat de negocio certi debiti) eladni 
akarja s az ő beegyezését erre kikérte; »ő nem ellen-
kezik, ám adja el, de (mivelhogy a ház felerészét per út-
ján ő nyerte volt meg) arra kéri a tanácsot, hogy az őt 
illető részt Frankonics Gergely soproni orvosdoctor kezei-
nél tegye le«. 

Nagyon óhajtottam volna a két férfiú között folyt 
per tárgyát közelebbről, biztosan és részleteiben is meg-
ismerni ; de e vágyam és óhajtásom nem teljesülhetett. 
Sopron város igen képzett és igen humánus főlevéltárosa 
hozzám ez ügyben azt írja: >Sajnos, hogy Beythe pőrét 
Dragonus ellen nem találhattam meg; fatalis véletlenség-
ből az ítélkezési jegyzőkönyvek (protocolla judicia via) 
1586. márciusban megszakadnak és csak 1589-ben foly-
tatódnak.* 

Makó. Szőllösi Antal. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Belmissziói mozgalmak Kolozsvártt. 
Azt. hiszem, nem lesz érdektelen, ha nehánv sorban 

elmondom, hogy mit csinálnak a legújabb magyarországi 
theologián. Eleget mondanék akkor is. ha azt mondanám, 
hogy tanulnak és tanítanak. Én azonban e tág felelettel 
nem elégítem ki olvasóimat, s nyomban elbeszélem azt is. 
mit tanulnak és mit tanítanak? Tanulják minél jobban 
megismerni az Isten kegyelmét, s megismertetni azt mások-
kal is. hogy azok, a kikben nem halott a hit, élő hitöket 
átplántálják olyanokba is, a kikben az régen meghalt, 
vagy nem is volt. Küzdelmesnek és fáradságosnak látszik 
ugyan e munka, de vájjon ismert-e fáradságot Pál apostol, 
vagy ismertek-e nagy reformátoraink, midőn hirdették 
szóval és tettel a Krisztusban és a Krisztus által való 
hitet. Az igazi lelkesedés, az igazi szeretet nem fárad el 
soha. Hirdessük az evangéliumot kicsinyeknek és nagyok-
nak ; alkalmas és alkalmatlan időben. Nem majd, hanem 
mindjárt. Nem itt, vagy ott; nem ennek, vagy annak; 
hanem mindenütt és mindenkinek. Krisztus a mi vezérünk, 
ő parancsolja, hogy elmenvén, tanítsatok minden népeket. 
Im ezek a jelszavak, melyeket a fakultás buzgó apostolai 
hangoztatnak. »A kinek füle vagyon a hallásra, hallja.* 

A kolozsvári belmissziói munka eddigelé a követ-
kező. Hetenként kétszer igazán családias jelleggel isteni 
tiszteletre gyűlünk össze, hogy erőt kérjünk, egy-egy új 
hét munkájára, vagy hálát adjunk a lefolyt hét estéjén a 
megtartó kegyelemért. Ének, ima. rövid biblia-magyarázat 
e -*preces« programmja. Az isteni tiszteletet a fakultás 
tanárai vezetik felváltva. 

A nagyközönség számára vasárnaponként vallásos-
összejövetelek tartatnak, melyek már e lapban említve vol-
tak. Hogy a közönségnek valóban lelki szükségét elégítik 
ki . ezek, mutatja az. hogy a megjelenőket a fakultás nagy 

terme alig képes befogadni, pedig a díszterem 150 ülő 
helyre van berendezve. S ugyanazon közönség, mely a 
templomban szívesen hódol annak a tisztán pápistás szo-
kásnak. hogy az orgona hangjai mellett Mária-képeit né-
zegeti imakönyvében, vagy szemeit könyvébe szegezve, 
templomba járása léleknélküli. nem jellemezhető erkölcsi 
felfogásra valló külsőséggé fajuljon: mondom ugyanaz a 
közönség az ember érzelmeit felemeli, megdicsőíti itt fen-
séges énekével. Együtt látjuk ez összejöveteleken a legkülön-
bözőbb felekezetbelieket, s a mint tudjuk, még a baptisták 
közül is többen eljárnak. Bár adná az Isten kegyelme, 
hogy az a kis mustár-mag, melyet itt sziveikbe vetnek a 
keresztyénség terebélyes, lelki enyhületet adó fájává növe-
kednék. A mint hallom, a vidéken is kezd visszhangra 
találni az építésnek ez a neme. Egy öreg lelkész atyánkfia, 
ki ezelőtt még pár évvel a budapesti hasonló mozgalmak-
nak nagy ellensége volt, úgy nyilatkozott, hogy aláírja a 
mit Kolozsvárit csinálnak. Másfelől azonban nem ringat-
hatjuk magunkat abban a csalódásban, hogy a jó munká-
nak itt is ne volnának ellenzői; mert hát. van-e olyan jó. 
a mit akadály nélkül fogadnának be az emberek ?! Azt 
sem gondoljuk, hogy azok. a kik ez estélyeken megjelen-
nek, most már egvtől-egyig hűséges, jó keresztyének, de 
segítjük őket, s kérjük a jó Istent, hogy azokká legyenek. 

Az összejöveteleknek állandó programmja: ének. ima 
és biblia-magyarázat; a lehető legegyszerűbb, a legköz-
vetlenebb modorban; úgy a mint kinek-kinek a szivéből jön, 
hogy mások szivéhez is megtalálja az utat. Érzik az ige-
magyarázók, hcgv e nemzetségnek jel kell: jelek gyanánt 
aztán Jónásnak ama jelét adják. Hogy mennyien lesznek 
majd a választottak, azt csak a Mindentudó tudja! A mi 
tisztünk az, hogy imádkozzunk és dolgozzunk. 

Az advent folyamán valláserkölcsi felolvasásokat 
is tartott a fakultás tanári kara. Tárgyukat a Jézus korá-
ban uralkodott politikai és vallási pártok s eszmék ké-
pezték. Polcoly József (november 27.) a sadduceusokról; 
dr. Kecskeméthy István (december 4.) a farizeusokról, 
Nagy Károly (december 11.) az alexandriai zsidó-görög 
ekklektikus bölcsészeti irányzatról, Kenessey Béla pedig 
az essénusokról értekezett. E felolvasások is rendkívül 
látogatottak voltak, s a kolozsvári legelőkelőbb közönséget 
vonzották a fakultás dísztermébe. Némelyek ugyan azt 
mondják, hogy csak az újság ingere hozza ide azt a sok 
hallgatót. A mire bátran azt mondhatjuk, hogy annál in-
kább. annál fokozottabb erővel kell hirdetnünk az evan-
géliumot, hogy ne legyen az újság senki előtt, különben, 
hogy nem a puszta kíváncsiság vonja a hallgatóságot, 
határozottan bizonyítja az. hogy mikor a mult szerdán 
kijelentették, hogy az adventben nem lesz több felolvasás, 
többen sajnálatukat fejezték ki a felett, mert ezek sok 
ismeretet adtak hallgatóiknak, egyesítve a legmélyebb 
vallásossággal. 

Adventben a templomokban is a fakultás tanárai 
prédikáltak, délutánonként pedig megszólal egy-egy fiatal 
Timótheus is. Hatásuk a templomban sem maradt el. Mikor 
egy ilyen vasárnap a templomból kijöttem, ilyen kritikát 



hallottam egy öreg földmívestől egészen véletlenül: »Négyen 
ültek a papszékbe, mégis a legkisebbet (Kenessey) küldték 
fel... Hanem azt megkell adni, jó szava van neki*. Jel-
lemző a mi népünk kritikája... Nem hallgathatom el, hogy 
bizony a templomok nem egészen zsúfoltak. De ez is egy 
okkal több arra, hogy a hol csak lehet, alkalmat kell adni 
a népnek az ige hallására. Ha a templomba nem megy, 
biz' más helyt kell prédikálni, ha sehova sem megy, hozzá 
kell elmenni nekünk, hívogatni, s ha ezer közül csak egy 
tér meg, az is haladás. Azt mondja Braun Tivadar: »azért 
alapította Tsten a papságot, hogy élő hitet terjeszszen«. 
Ha ez a pap hivatása, akkor előre, egyesített erővel össze-
tett vállakkal; vegyünk számba minden papot, s tegyünk 
papokká, a kit csak lehet, mert nagyon hátra vagyunk. 

Ebből áll egyelőre a kolozsvári belinissziói munka. 
Nem új dolgok, sőt inkább nagyon régiek, s az emberiség 
egy jobb része mindég ezekért hevült. Krisztus és az ő 
apostolai megmutatták, hogy az élő hit miként javítja meg 
a világot; őket kövessük. Egyedül a Krisztus zászlója vezet 
győzelemre; miért mennénk egy oly lobogó alá, a hol 
részünk a halál? A magyar Sión felvirágozása csak a 
belmissziói mozgalmak által lesz lehető. Adja a kegyelem 
Istene, hogy ezek a mozgalmak a Krisztus szellemével 
előre törve, orvosolhassák egyházunknak, hazánknak és 
társadalmunknak tömérdek baját. 

Bácsy Gyula. 

K Ü L F Ö L D . 

A francia protestantismus köréből. 
A francia reformátusoknak erőteljes és eleven egy-

házi életök van. Többször rámutattunk e lapban francia 
hitfeleink nagy hitbuzgóságára, példás áldozatkészségére, 
nagy irodalmi és egyháztársadalmi erejére. Valóságos evan-
geliumi kovásza az a háromnegyedmillió protestáns ember 
a francia világ pápás vakbuzgóságának és felekezetnélküli 
hitetlenségének, mely utóbbi immár 8 millió > hitetlen« 
hivőt számlál. 

A »századvégi« francia léhaságnak hatalmas ellenfelévé 
növekedett a francia protestantizmus »Le SignaU című 
politikai lapja, mely alig másfélévi pályafutása alatt a prot. 
eszméknek hatalmas irodalmi védője és mind a pápás vak-
buzgóságnak, mind a hitetlen léhaságnak rettegett ostorozója 
lőn. A »Signal«-t de Rougemont alapította,ez az áldozatkész 
Mecenás, ki tömérdek pénzt és rendkívüli munkát fektetett az 
új vállalatba. Lapja felvirult, de maga agyondolgozta magát 
s a mult nyáron legszebb férfikorában elhunyt. A »Signal« 
szerkesztője Réveilland ügyvéd, ki pápás tévelygéseiből 
22 évvel ezelőtt tért meg az evangeliumi igazságra, s ki 
annyira nem szégyenli a Krisztus evangéliumát, hogy több 
ízben tartott »evangelizáló* körútat Franciaországban s 
hatalmas ékesszólásával és erőteljes evangeliumi hitével 
már is sok pápás és hitetlen franciát vezetett a Krisztushoz. 

A »Signal« munkatársai között ott találni a francia protes-
tantizmus legkitűnőbb lelkészi, tanári, jogászi és költői 
erőit, kiknek mindnyáját az a »merész és nagy gondolat* 
tartja össze s lelkesíti munkára, hogy »evangelizálják« azaz 
az evangelium isteni erőivel és örök igazságaival újjá-
szüljék és régi nagyságába visszahelyezzék a »Panama-
botrányok *-ban elkorcsosult francia nemzetet. 

A »Signal« alapításának közvetlen oka felekezeti 
indok volt. A francia ultramontán napi sajtó az utóbbi 
években hevesen és folytonosan támadta a protestánsokat. 
Most Németország titkos spionjainak nevezte, majd azzal 
rágalmazta őket, hogy az angol politika titkos szolgálatá-
ban állanak. A protestánsok hazafiatlan csőcselék, kik nem 
méltók a francia névre. A hírhedt de Mahy, ultramontán 
képviselő, minden héten tudott a Házban valami gyalá-
zatos és arcpirító dolgot mesélni a protestánsokról. Végre 
megsokalták a hős hugenották derék utódai a sok pisz-
kolódást, az ősi gall vér arcukba szökkent és fegyvert, 
irodalmi fegyvert ragadtak a »Signal«-ban, mely épen 
azért oly eleven, erős és temperamentumos, mert a hit-
vány piszkolódás kellette nemes önérzet kifolyása. 

A »Signal« most nemes egyházpolitikai és egyház-
társadalmi.; harcot folytat az evangelium mindenfajta el-
lenségeivel. Leghevesebb a küzdelme az ultramontánokkal. 
Minap is egy volt pápás pap, Corneloup, kit a genfi 
ultramontán »Courier« hevesen megtámadott azért, hogy 
most oly kitartó és eredményes szolgálatot tesz a protes-
tantizmusnak, egy hatalmas cikksorozatban röviden és 
tárgyilagosan felmutatta azokat a meglepő hódításokat, 
melyeket a francia protestantizmus tesz. Statisztikailag 
kimutatta, hogy az evangelizáló társaságok s különösen 
az »Oeuvre des prétres« nevű áttérteket gyámolító egye-
sület működése folytán 14 pápás pap hagyta oda a római 
tévelyeket s tért át a Krisztus evangeliumi egyházába. 
Érdekes a Pasquet lelkész esete is. Pasquet Ferney-ben, 
Voltaire hires menhelyén, Genf közelében pásztorkodott. 
Hatalmas bajnoka volt az evangéliumnak, ki Ferneyben 
egész sereg jótékony intézetet, evangelizáló intézményeket 
stb. teremtett. A hatalmas lelkipásztor nagy szálka volt 
az uitramontánok szemében, lapjaikban addig üldözték, 
társadalmilag addig keserítették, hogy az erőteljes férfiú 
belehalt a nagy keserűségbe. Most a hálás gyülekezet 
egyhangúlag az elhunytnak méltó fiát választotta lelki-
pásztorává, de az ultramontán izgatás oly erős ellene, 
hogy bár a lyoni consistorium egyhangúlag jóváhagyta, de 
a kultuszminisztérium, mely most ultramontán befolyásokra 
hajlik, egyszerűen megsemmisítette a választást. A »Signal« 
azonban nem enged, hevesen támad s valószínű, hogy 
nyerni fog. 

A francia lutheránus egyház november 5-én tar-
totta Párisban és Mömpelgardban egyházkormányzó zsi-
natát. Csendesen, békésen folytak az egyház kormányzá-
sára és beléletére vonatkozó tárgyalások. A francia állami 
iskolában csak egy napon, csütörtökön, részesülhetnek a 
növendékek vallásoktatásban: de az iskolai hatóságok 
e napot is el szeretik venni a vallásoktatástól. A theolo-
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gusok számára eddig az állampénztárból fizetett ösztöndí-
jak ez évben az állami költségvetésből törültettek. E czélra 
a két tartományi zsinat 7400 frankot adományozott. A 
diasporában élő evangélikusok lelki gondozása czéljából 
új utazó lelkészi állomásokat szerveztek. A zsinat rende-
letére karácsony ünnepén az összes templomokban pász-
torlevelet olvastak fel, melyben a hivek a szorgalmas 
templomba járásra felszólíttatnak. 

A református szabad egyház, nem rég még a francia 
protestantizmus dísze, mely egy Pressensé és Bersier ve-
zetése alatt számban és erőben nagyra nőtt vala, most 
hanyatlásnak indult. Október 24-én tartotta 24-ik zsinat-
ját Lyonban, hol konstatálták, hogy az egész szabad egy-
háznak most már csak 4145 tagja (t. i. felnőtt egyház-
tagja) van, hogy az egyház összes budgetje 285 ezer 
frank, miből minden egyes tagja fejenként 40 frank évi 
járulék esik. íme más országban is van nagy egyházi 
adó, nemcsak — Baranyában. 

Vallási világkongresszus eszméjét pengetik Francia-
országban, az 1900-ban tartandó világkiállítással egyidejű-
leg. Az eszme mellett számos római kath. és protestáns 
notabilitás, pl. Hollard, Reville, Bonét, Maury stb. foglalt 
állást; de sokan, mint a neuchateli Godet és a montau-
bani Doumergue hevesen ellenzik. Ezért hát kétséges, váj-
jon lesz-e egy második vallási világkongresszus, vagy a 
chicagói első egyszersmind utolsó is marad a vallások 
világkongresszusai között ? 

Váradi F. 

I R O D A L O M . 

** Bibliaolvasó-Kalauz. Ez inkább ifjaknak való. 
Minden napra egy-két vers van kijelelve benne az új-
testamentumból és zsoltárokból. Kapható a budapesti ref. 
ifjúsági egylet titkáránál és Hornyánszky Viktor könyv-
kereskedésében és pedig ingyen. Csak a vidékre küldésért 
kérünk 10 példány után 5 krt, 25 példányért 10 kr., 
50 példányért 25 kr. árú bélyeget beküldeni. A ki Hor-
nyánszky Viktortól könyveket is rendel, az a Bibliaolvasó-
Kalauzt vidékre ingyen kapja. 

** Útmutató. (Bibliai részek és gondolatok.) Ily 
címen jelent meg egy csinos kiállítású kis könyvecske a 
budapesti ref. ifjúsági egylet kezdeményezésére. Ára 5 kr. 
12 példány 50 kr., 30 példány 1 frt, 50 példány 1 frt 
50 kr., 100 példány 2 frt. Kapható a ref. ifjúsági egylet 
titkáránál és pénztárosánál (Kálvin-tér 7. sz.) vagy Hor-
nyánszky Viktor könyvkereskedésében Budapest, Akadémia-
épület. Nagyon melegen ajánljuk. Kívánatos volna, hogy 
ez útmutatót a lelkészek, tanítók s más buzgó egvház-
tagok meghozatnák s a bibliaolvasást azokkal az egyház-
tagokkal is megkedveltetnék, a kik nem mernek neki fogni 
a biblia tanulmányozásának, mert félnek, hogy ama nagy 
erdőben eltévednek. Egyébként azoknak is hasznára lenne 
ez az útmutató, a kik a bibliát olvasgatják, mert sokszor 
meglepő eredetiséggel mutat rá a Szent írásban levő hatal-
mas igazságokra. A ki Hornyánszky Viktortól könyveket 
hozat, az bármely kevés számú példányt bérmentve kap, 
egyébként legalább 12 példányt kell annak rendelnie, a 
ki bérmentve akarja kapni az útmutatót, 

** A karácsonyi könyvpiacon több érdekes egy-
házi és egyháztársadalmi könyv jelent meg, melyeket mint-
hogy magunk is csak e héten kaptunk, ez alkalommal csak 
röviden említünk fel. Később úgy is visszatérünk mind-
nyájára. — Kálvin János élete, írta Budai János, 11 
képpel illusztrálva, nagy 8-adrét, 124 lap, Hornyánszky V. 
kiadása, ára csinos kötésben 1 frt. — Templomi beszédek 
írta Csánki Benjámin kúnhegyesi s.-lelkész, kiadja Rácz 
Miklós kúnhegyesi lelkipásztor, nagy 8-adrét.ű 214 lap, ára 
fűzve 1 frt 80 kr. — Isten országa, gyermek- és ifjúsági 
isteni tiszteletekre való beszédek, Buxton nyomán átdolgozta 
és kiadta Benke István kollégiumi tanár Sepsiszentgyörgyön, 
kis 8 adrét, 150 lap, ára 1 frt. — Az erkölcsi világ, írta 
Bodnár Zsigmond egyetemi tanár, nagy 8-adrét, 289 lap. 
Budapest, Singer és Wolfner könyvkereskedése, ára 2 frt 
50 krajcár. 

** Keresztyén Háziáldás cím alatt Kókai Lajos 
székesfővárosi könyvkiadó gyönyörű mülapot adott ki a 
Luther-társaság támogatásával. A műlap régi bibliai képek 
után 13-szoros színnyomásban van igen szépen kiállítva. 
A műlap közepén a Megváltó keresztje, alatta a Tiz pa-
rancsolat szövege, legalól a megdicsőült Krisztus alakja 
látható; jobb oldalán a »család*, balján az »állam« van 
szép kivitelű képekkel szimbolizálva. A műlap többi részét 
jobb és balfelől bibliai képek (Ruth és Boáz, Menekü-
lés Egyiptomba, Eleézer és Rebeka, Tóbiás hazatérése, 
Tékozló fiú, Kapernaumi százados) foglalják el. Az üres 
mezőkön szépen összeválogatott bibliai mondások olvas-
hatók. A műlap szépen van koncipiálva. Helyet foglalhat 
bármely keresztyén család szalonjában, ha elvi kifogása 
nincs az illetőnek a vallásos képek ellen. A műlap bolti 
ára keret nélkül 2 frt, megrendelhető a kiadó Kókai La-
josnál Budapesten. 

** »Filléres Füzetkék* vállalatát indította meg 
Debrecenben a »Gönczy-egylet*. A rendkívül olcsó és jó 
füzetek három olvasóközönség számára három külön soro-
zatban szerkesztvék: az I. sorozat (piros füzetkék) a gyer-
mekek olvasmányait, a II. sorozat (íehér füzetkék) a népies 
elbeszéléseket, a III. sorozat (zöld füzetek) a nevelési szak-
körök és a művelt családok olvasmányait terjesztik. A 
8-adrét füzetek ára átlag ivenként az I. sorozatban hét 
fillér, a II. öt fillér, a III. 10 fillér. Előfizetés 20 ívre, 
füzetenként bérmentve küldéssel: I. sorozatra egy korona 
40 fillér, II. egy korona, III. két korona. A legmelegebben 
ajánlható »Filléres füzetkék* sűrű egymásutánban jelennek 
meg; most mindegyik sorozatból egyszerre 3—3 füzet 
küldetik szét, 

** A Tompa -reliquiák kiadójától, Ferenczi B. 
úrtól leverő hírt kaptam. A hátrahagyott papi dolgozatok 
nem jelenhetnek meg, mert a megrendelők száma a százat 
sem üti ki. Sok mindent hittem, sőt tapasztaltam is már 
a magyar prot. irodalmi viszonyokról; el is voltam reá 
készülve, hogy Tompa nevének varázsereje, szellemének 
kiválósága sem lesz képes ezreket indítani előfizetésre, de 
hogy 100, mondd egyszáz megrendelője se legyen, s hogy 
hátrahagyott művei kiadatlanul maradjanak, arra még 
gondolni sem mertem. Ez már nem közönyösség, ez már 
bún. Hogy miért? — erre feleljen meg magának hazánk 
10 millió magyarja, vagy ha felekezeti körre szorítjuk, 
negyedfélmillió protestánsa, vagy ha még ad infinitum 



visszük a korlátot, negyedfél ezer prot. lelkésze és lelkész-
tanára. — Ez utóbbiakhoz, ezek között is a tehetősebbek-
hez kiáltok én, egy síró felhő, a kire a Tompa hunyó 
emlékezetének még egy pirosló fénye süt. Ne engedjék, 
hogy Tompa nagy szellemének alkotásai, pártolás hiánya 
miatt, az enyészetnek adassanak át! — Valamikor, nem 
is olyan régen, Tompa egyházi beszédeiből egy kiadás 
nem volt elegendő, másodikat is rendezni kellett. Ma 
ugyancsak ő neki eddig még kiadatlan papi dolgozatai 
nem nyerhetik meg azt a morzsányi kegyet, hogy nap-
világot lássanak. Difficile est satiram non scribere. — De 
hát Tompának szól-e ez a közöny, vagy a magyar prot. 
irodalom képét mutatja? Bármint legyen, erre csak egy 
szó van a szótárban : szégyen. Én nem hiszem, nem hihe-
tem, nem akarom hinni, hogy a magyar protestánsok végre 
magukba ne szálljanak s minden jóravaló irodalmi válla-
latot, még ha az nagyjaink emlékének, szellemének lealá-
zásával jár is, veszendőbe menni hagyjanak ! Debrecen, 
1895. dec. 21. S. Szabó József. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténete a 
most megjelent a 37-ik füzettel a három évi pályafutás 
után be van fejezve. Ebben az utolsó füzetben két ön-
álló cikk van: Marcali Henriké A XIX. századi magyar 
történetírásról és Erdélyi Pálé A magyar nyelv és mű-
szellem búvárairól, mindegyik több arcképpel, s külön 
mellékletül Szigligeti és Madách kéziratainak hasonmásai. 
Az öt ívre terjedő vaskos füzet többi részét a két kötet-
hez való címlapok, előszó, képjegyzékek s kimerítő név- és 
tárgymutató foglalják el. A két hatalmas kötetre terjedő 
munkában összesen 90 önálló tanulmány van, melyeket 
a szerkesztőkkel együtt összesen 41 író írt: a históriával, 
irodalomtörténettel és aesthetikával foglalkozó idősb és 
ifjabb tudósok akkora társasága, a mennyi ilyen célra 
eddig még nem egyesült. Mindegyik a maga speciális 
tanulmánya köréből vett cikkel szerepel a nagy munká-
ban. A szerkesztésnek ez a módja kétszeresen érdekessé 
teszi a vállalatot, bár másfelől ez által több helytt szen-
ved az egyöntetűség és a szellemi egyféleség. Maga a rész-
letes kidolgozás azonban sok tekintetben még inkább sike-
rült ez által. Elmondhatjuk, hogy a magyar szellem termékei 
ily részletes és szakavatott méltatásban eddig még nem 
részesültek. A tartalom gazdagságát növeli az illusztrációk-
nak oly tömege, a mennyit még egyetlen hasonfajtájú 
külföldi vállalat sem adott. A két kötet szövegképeinek 
összege: 499, s ehhez járul még 74 műmelléklet (negyed-
részben színnyomat), melyek nemcsak a szöveget magya-
rázzák kitűnően, hanem a magyar műiparnak is becsületére 
válnak. A nagyszabású vállalat létrehozásában az áldozat-
kész kiadótársulaton kívül nagy érdeme van a mű főszer-
kesztőjének : Beöthy Zsoltnak, ki viszont a legmelegebb 
elismeréssel adózik az előszóban a másodszerkesztőnek, 
dr. Badics Ferencnek. — A két kötetes nagy mű dísz-
kötésben kapható minden hazai könyvkereskedésben együtt 
18 frtért. 

** A tudomány Isten nélkül. P. Didón után fran 
ciából fordította meggyesi dr. Somogyi Aladár premontrei 
tanár. Budapest, 1895. Kapható Kókai Lajosnál, 277 nyol-
cadrétű lap, ára 2 frt. — P. Didón egyik legtanultabb és 
legszellemesebb apologetája a jelenkori római katholiku-

soknak. »Jézus Krisztus« című nagy művét ezerek és ezerek 
olvassák a művelt világ minden nyelvén (magyarra dr. Kiss 
János fordította le), apologetikai előadásai diadallal járják 
be a keresztyén világ könyvpiacait. Ebből a hitvédelmi 
cyclusból dr. Somogyi tavaly a »Jézus Krisztus istenségében 
való hit* címűt fordította le. most meg egy másik előadási 
sorozatot bocsátott ki a fenti cím alatt. A tudós és lelkes 
szerző ebben a hit- és erőteljes művében az Isten nélküli 
tudomány vergődését és ellenmondásait taglalja nyolc érte-
kezésben. Megismerteti és megcáfolja ama rendszereket, 
melyek nyíltan vagy alattomban a tapasztalati tudományt 
saját hasznukra elkobozni, minden vallás engesztelhetetlen 
ellenségévé, az atheismus és materializmus szolgálójává 
akarják alacsonyítani. Másfelől meg bebizonyítja azt. hogy 
a helyes tudomány miként vezeti Istenhez az őszinte lel-
keket. Álláspontja a keresztyén theizmus, a pozitív kijelen-
tésben, az evangelium isteni eredetében való hit, melyről 
egy percig sem tér le, melyet szilárdan, sok tudással és 
nagy következetességgel védelmez, míg a pozitivizmus, 
materializmus, pantheizmus, szkepticizmus és atheizmus 
logikai következetlenségeit, tudományos vergődéseit hatal-
mas bizonyítékkal mutatja ki. Igaz, hogy hittani álláspont-
jában a pápás és hierarchiás theologus felekezetessége is 
erőteljesen kidomborul; ám azért könyvében több és érté-
kesebb az egyetemes keresztyén elem, mint a pápista 
felekezeti theologia. Kritikus és tanult olvasó ettől a »római 
cement*-tői könnyen megtisztíthatja Didón atya tartalmas 
értekezéseit. Az értekezések címei: A tapasztalati hit és 
tudomány. A pozitivizmus. A materializmus. Az atheista 
pantheizmus. A skepticizmus. A gyakorlati atheizmus. 
Az Isten létezése. Isten észszerű megismerése. — A fontos 
korkérdéseket tárgyaló építő munkára felhívjuk a keresz-
tyénség barátainak figyelmét. A fordítás értelmes, könnyed, 
magyaros. 

E G Y HÁ Z. 
Egyházi aranykönyv. Hódmezővásárhelyit egy 

ottani birtokos, Oláh Ferenc az ev. ref. egyháztanácsnak 
alapító levelet adott át, melyben halála után 20 darab 
népbanki részvényt illetve 12 ezer forintot hagyományoz 
az egyháznak, olyan feltétel mellett, hogy az mindaddig 
tőkésíttessék. míg egy millió forint lesz, s akkor 7io~ed 
része csatoltassék ismét a tőkéhez (mindaddig míg négy 
millió korona lesz, s ekkor a tőkésítés megszüntetendő), 
9/10-ed rész pedig a kamatból három egyenlő részben fel-
osztandó és pedig 3/10-ed rész templomépítés és ingatlan 
szerzésre stb., 3/10-ed rész két részben ú. m. 4/5-öd rész 
lelkészi állomások szervezése, s lelkészi fizetések emelé-
sére, 4/5-öd részben kántori állomások szervezése és fize-
tések emelésére, oly mérvben, hogy úgy a lelkészek, mint 
a kántorok ingyen teljesíthessenek minden funkciót, hogy 
a közönségnek még csak kocsiról se kelljen gondoskod-
niok: 3/10-ed része a kamatnak fordítandó leend a nyomo-
rult egyháztagoknak, szegény iskolásoknak felsegélésére, a 
konfirmándusok és templomi énekkarok jutalmazására stb. 

Lutheránus misszió Magyarországon. Említettük 
annak idején, sőt részletesen le is írtuk azt a missziói 



utat; melyet Schwartz lipcsei superintendens és társa Ma-
gyarországon tett. A lipcsei »Ev. Lutherisches Missions-
blatt* 23. száma külön cikkben foglalkozik a körúttal. 
Elmondja, hogy 1850-ben Horning, straszburgi lelkész 50 
franknvi alapítványt tett oly célból, hogy lehetővé tétessék 
egy magyarországi missziói utazás. A csekély összeg azóta 
246 márkává növekedett. A pozsonyi egyház köréből meg-
hívták a misszió igazgatóját, hogy előadásaival és prédi-
kációival mozdítsa elő a misszió iránt való érdeklődést a 
magyarországi lutheránus egyház egyes gyülekezeteiben. 
Dianiska lőcsei és Schmidt pozsonyi ev. lelkészek odaadó 
fáradozásukkal egyengették a nevezett misszionáriusok 
útját. Baltik és Zelenka püspökök szívesen üdvözölték és 
előmozdították kerületeikben a nemes vállalkozást. Schwartz 
a pozsonvvidéki. szepesi, eperjesi és budapesti egyházakat 
látogatta meg, s 20 német-lutheránus gyülekezetben tartott 
felolvasást, míg Handmann a soproni és vasmegyei espe-
rességek 11. gyülekezetében értekezett és prédikált a misz-
szió ügyéről. Á gyülekezetek mindenütt nagy érdeklődést 
tanúsítottak, még hétköznapokon is zsúfolt templomokban 
prédikáltak a nevezettek. Á lelkészek igaz vendégszeretet-
tel fogadták a külföldi vendégeket. A misszió céljaira 
Schwartz és Handmann 700 frtot gyűjtöttek hazánkban. 
— A misszió iránti érdeklődés az eleven hitélet jele, a 
keresztyén idealizmus legszebb nyilvánulása. Külmisszió 
nélkül igazi belmisszió sincs. 

Protestánsok Boszniában és Hercegovinában 
csak az okkupáció óta vannak, de azóta (1878.) nagyon 
szépen szaporodnak s számuk jelenleg mintegy 4000. 
Banjulukdban és Franz-Josefs-Felden (Bjelina közelében) 
immár két anyaegyházuk is van, rendes lelkipásztorral és 
Banjalukában templommal. Szerajevóhan is van már vagy 
200 protestáns, kiket eddig a Franz-Josefs-Feldi lelki-
pásztor gondozott, most azonban mozgalmat indítottak s 
egész Ausztria-Magyarországra kiterjedő engedélyt nyertek 
arra, hogy templom és parokhia építésre gyüjthessenek. 
Gyűjtőiket ajánljuk olvasóink pártoló figyelmébe. A két 
protestáns egyház országos közalapja is kiterjeszthetné 
gondoskodását ezekre a nehéz viszonyok között, idegen 
felekezetek között küzdködő hitsorsosainkra! 

I S K O L A . 

A gimnáziumi tanulók osztályozása tárgyában 
rendeletet bocsátott ki a közoktatásügyi miniszter. A ren-
delet különösen arra irányul, hogy a felsőbb osztályokba 
ne bocsáttassanak olyanok, kik a tudós pályára nem valók 
s idejében nekik való pályára tereitessenek. Erre nézve a 
gimn. III. és IV-ik osztályait tartja olyanoknak, hol a 
tanulók képességét már meg lehet és meg is kell ítélni, 
honnan mégha más pályára tereltetnek, nem késnek el 
úgy, mint ha csak a felsőbb osztályokban alkalmazzák a 
behatóbb érdemleges bírálatot. 

A magyar ifjúság és a millennium. Minthogy 
a jövő év június hónapjában megtartandó ifjúsági torna-
versenyen csak 5000 tanuló vehet részt, Wlassics közokt. 
miniszter intézkedett az iránt, tiogy a vidéki tanuló ifjúság 
többi ezrei is kivegyék részüket a millenniumi ünnepélyek-
ből s a szünidők alatt a kiállítás és az ország fővárosá-
nak megtekintésére tanintézetenkint fölrándulhassanak. A 

miniszter fölhívta az orsz. középiskolai tanár-egyletet, hogy 
a nagyfontosságú vállalkozás rendezését vállalja el s neki 
a kivitel módozatai tekintetében mielőbb javaslatot tegyen. 
A miniszter leiratában kilátásba helyezte, hogy a tanulók-
nak iskolai helyiségekben való elszállásolásáról utazási s 
egyéb kedvezményekről is gondoskodik. 

A sárospataki tanuló ifjúsághoz H. Kiss Kál-
mán nagykőrösi preparandiai igazgató a napokban fel-
hívást intézett, melyben arra buzdítja őket, hogy indítsa-
nak gyűjtést és szerezzék meg Csók István ismert szép 
festményét, mely egy falusi református úrvacsora-osztást 
ábrázol. »Van nektek, ifjú barátim, egy szépészeti mú-
zeumotok. Milyen szép volna abba egy-egy kálvinista mű-
vészi alkotást megszerezni és így ünnepelni meg a mil-
lenniumot. Próbáljátok megtestesíteni ezt az eszmét*. — 
Az eszmét életrevalónak tartjuk, mutassa meg Sárospatak 
lelkes ifjúsága, hogy meg tudja valósítani! 

EGYESÜLET. 

Irodalmi Társaságunk népszerű vallásos kiadvá-
nyai, a »Koszorú« füzetek terjesztése érdekében Kun 
Bertalan tiszáninneni püspök, egyetemes konventünk lel-
készi elnöke a következő buzdító felhívást intézte egyház-
kerülete lelkészeihez; »A protestantizmus felvirágoztása 
érdekében kérem t. lelkésztársaimat, hogy ezen hozzájok 
is bizonyosan megküldött füzeteket fogadják szívesen s 
azok eladása körül készséggel buzgólkodjanak. Mindig 
hirdetjük, hogy hézagot pótló munkát teljesít ezzel Iro-
dalmi Társaságunk és mégis csak egy bőkezű Mecenás 
segítségével tudjuk a »Koszorú« füzeteit évről-évre meg-
jelentetni. Tegyük meg azért e részben is kötelességün-
ket, hogy szeretett protestáns egyházunk érdekeit ez úton 
is biztosítsuk*. — Püspökeink a püspök-nesztor példáját 
bizonyára követni fogják s lelkészeink is meg fogják tenni 
a mi tőlük telik a »Koszorú« terjesztése érdekében. 

A sárospataki magyar irodalmi önképzó'-tár-
sulat, mely egy Szemere Bertalan, Tompa Mihály, Tóth 
Ede stb. irodalmi munkásságának volt bölcseje, Tompa 
Mihálynak emlékszobrot, egyszerű mellszobrot akar állí-
tani gyűjtés útján a főiskola díszes kertjében millenniumi 
emlékül a virágregék* költőjének s a főiskolai ifjúság 
kegyeletének. Az adományok, melyek hogy minél nagyobb 
számban gyűljenek mi is kívánjuk, január hó végéig 
dr. Finkey Ferenc tanárhoz, mint a társulat elnökéhez 
Sárospatakra küldendők. 

A szatmári prot. irodalmi kör választmányi ülést 
tartott a szatmári egyház tanácstermében Luby Géza or-
szággyűlési képviselő elnöklete alatt, a mikor Bod Sándor 
tanár, mint a kör pénztárosa beterjesztette a választmány 
évi jelentését a kör pénztári állapotáról, mely szerint volf: 
1895. dec. 17-ig bevétel: 928 frt 9 kr., kiadás: 273 frt 
35 kr., maradvány: 654 frt 74 kr. Ezen összegből el nem 
költhető alapítvány természetű: 320 frt; tehát a kör cél-
jaira fordítható: 334 frt 74 kr. Jelentette továbbá pénz-
tárnok, hogy a tagoknak igen nagy része tagsági díjaik-
nak befizetésével még mindig hátralékban van s hogy 



újabb felhívására, mindössze csak 160 frt hátralék folyt 
be; egyszersmind tudatta, hogy többen nála a körből való 
kilépésöket bejelentették. Pénztáros számadása tudomásul 
vétetett s egyszersmind kiküldetett egy bizottság a pénz-
tár megvizsgálása céljából, mely az 1896. január 14-én 
d. e. 10 órakor Szatmáron az egyház tanácstermében tar-
tandó közgyűlésre jelentését be fogja adni. Azután a »Ref. 
Lapja* szerkesztője számolt be a lap anyagi és szellemi 
dolgával, mire a választmány abban állapodott meg, hogy a 
lapot 1896-ra fentartja s a kör tagjainak évi 3 forintért 
fogja adni. Az írod. Kör a fehérgyarmatihoz hasonló irod. 
estélvt tart Mátészalkán január Il-ik felében. Felolvasá-
sok, zene, ének. szavalat s ezek után tánc képezik az 
estélvek programmját. 

A dunántúli lutheránus ének- és zeneegyesü-
let Sopronban az egyesület j a v á r a december 29-én az ev. 
templomban orgona- és ének-előadást rendezett, melyen 
Altdörfer V., Thiering Matild, Krickl-Lorenz Gizella, s az 
egyesület vegyeskara működtek közre. A sikerült előadáson 
számos ének- és zene-pártoló s díszes érdeklődő közönség 
volt jelen, kik önkénytes adományaikkal szépen gyarapí-
tották az egyesület pénztárát. Az egyesület nem régen az 
egyházi ének-ügy fejlesztésére, a kántorképzés előmozdí-
tására s az egyházi zene művelésére alakult és a dunán-
túli ev. egyházkerület védelme alatt áll. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. A hódmezővásárhelyi egyház 
főgondnokává a szavazatok nagy többségével Juháss Mi-
hály árvaszéki ülnököt választották meg. — A volt békési 
ev. esperességben. melyből az egyházi törvény értelmében 
három esperesség alakult, most történt meg a tisztviselők 
megválasztása. Az arad-békési esperességben esperes lett. 
Korén Pál csabai lelkész, felügyelő Zsilinszky Mihály 
közoktatási államtitkár: a békési esperességben esperes 
Veres József orosházi lelkész és országgyűlési képviselő, 
felügyelő Haviár Dániel országgyűlési képviselő: a cson-
grádi esperességben Petrovits Soma, Draskóczv Lajos és 
Czinkotszky Márton között új választás lesz az esperes-
ségre nézve, felügyelővé itt is Zsilinszky Mihály állam-
titkárt választották. 

* Konfirmándusok internátusa. Posen tartomány-
ban Hesekiel superintendens a szórványban élő protestáns 
gyermekek számára a prot. gócpontokon konfirmációi 
internátusokat építtetett. Okot erre az érdekes találmányra 
az a körülmény szolgáltatott, hogy a szórványban lakó 
és másvallású iskolába járó gyermekek már az elemi 
iskolában is nagyon hiányos vallásoktatásban részesülnek, 
konfirmációi oktatásra pedig a második meg harmadik 
községbe csak nagy fáradtsággal vagy egyáltalában nem 
járhatnak. A »Konfirmándusok internatusa* a lelkészlakon 
van a szükséghez képest 10—20 fiú és 10—20 leány 
számára berendezve, kik nemök szerint elkülönítve, a fiúk 
a tanító, a lányok a tanítónő felügyelete alatt hat hétig, 
míg a konfirmációi előkészítés tart, az intézetben tartóz-

kodnak, ott a lelkésztől naponként vallásoktatásban része-
sülnek, a tanító és tanítónő pedig gondoskodnak arról, 
hogy egyéb tantárgyakban is oktatást nyerjenek. Posenben 
a mult évben 10 ilyen konfirmációi intézet működött, 
melyekben 250 konfirmándust készítettek elő. 

* A római kath. főpapok millenniumi pásztor-
levelei csak úgy duzzadnak a hazafias és egyházi kenet-
től. Hitről és hazaszeretetről s e mellett a felebaráti sze-
retetről is sok szép szó olvasható ezekben a főpásztori 
levelekben. Ha ebben a szegény hazában a pásztorok és 
hívek csakugyan úgy éreznének és akként cselekednének 
is, mint a hogy a szózatok mutatják: akkor ebben az 
országban nem volna felekezeti viszály, nem volna egyházi 
békétlenség. Sajnos, de a valóságban nem így van. Már 
pedig »minden ékesszólásnál szebben beszél a tett«, és 
meg van írva, hogy »gyümölcseikről ismeritek meg Őket«. 

* Aharaszti-i le lkészválasztás ügyében következő 
nyilatkozatot kaptunk: »Magam iránti kötelességet teljesí-
tek, midőn e lap 52. számában »Lelkészválasztási mizériák* 
címmel megjelent közleményt szó nélkül nem hagyom. 
Tény. hogy a »Siklósi Hirlap« nov. 17-iki számában a 
haraszti-i lelkészválasztásról azt írja, hogy »a vesztegetés 
ott nyíltan űzetett* stb. Vádjait sokan reám, a megválasz-
tottra is értették. Sajtópert mégsem indítottam említett 
lap ellen, mert november 24-iki számában így ír: »Min-
den félreértés elkerülése céljából utalnunk kell azon tényre, 
hegy mi sehol sem állítottuk azt, hogy a megválasztott 
jelölt vesztegetett és így az erre vonatkozó cáfolata teljesen 
alaptalan« stb. Dec. 8-iki számában pedig ezt írja: »Érté-
semre esett, hogy lapom nov. 17-iki számunk a haraszti-i 
ref. papválasztással foglalkozó és »Vesztegetés* című cikké-
nek többen oly értelmezést tulajdonítottak, mintha annak 
éle a megválasztott, jelenleg még őszödi református lel-
kész ellen irányult volna. Konstatálva azt, hogy cikkünk-
ben név fölemlítve nem volt, hogy már lapunk novem-
ber 24-iki számában megírtuk, hogy cikkünk a Haraszti-
ban megválasztott református papra nem vonatkozott, 
mégis minthogy e cikk tartalma egyházhatósági eljárás 
tárgyává tétetett és nem engedhetve, hogy e miatt ártatlan 
ember károsodjék, vagy kellemetlenséget szenvedjen, min-
den félreértés, vagy belemagyarázás elkerülhetése végett 
és az igazsághoz híven ezennel kijelentem, hogy lapom 
november 17-ik »Vesztegetés című vezércikke a Haraszti-
ban megválasztott Szalay László Őszödi református papra 
nem vonatkozott és így reá nem is vonatkoztatható* stb. 
E lap olvasó közönségére bízom, ítélje meg, van-e nekem 
sajtó-bíróságra szükségem? Őszöd. 1895. december 30. 
Szalay László. 

* Eretnek égetés. Texacapa mexikói helységben 
newyorki hírek szerint 10 embert égettek meg elevenen 
eretnekség miatt. A biró előadta, hogy Isten megparan-
csolta neki az eretnekek kiirtását, s a nép hitt ezen 
őrültnek. A szerencsétleneket éjjel kivonszolták házaikból, 
a községi fogházba zárták, azután az épületet rájuk gyúj-
tották. A vallási fanatizmusnak ez a kitörése szinte hi-
hetetlennek tetszenék, ha nem tudnánk, hogy a spanyolok 
vérrokonairól van szó. (D. P. L.) 

* A baseli missziótársaság most töltötte be fenn-
állásának 80-ik évét. Ez idő alatt annyira vitte, hogy van 
51 főállomása, 157 férfi misszionáriusa. 116 női misszio-
náriusa és 30209 felnőtt egyháztag van a gyülekezeteiben-



Mult évben 2075 pogányt kereszteltek meg. Missziói isko-
láit 13.771 növendék látogatja. A társaság anyagi ügyei 
oly jól állanak, hogy a mult évben 64 ezer frank fölöslege 
volt, melyet újabb missziói építkezésekre fordít, 

A D A K O Z Á S . 

A protestáns országos árvaházra adományokat 
küldöttek: A d.-mocsi ref. konf. Bajcsy Lajos lel. által 4 frt 
10 kr., a körmendi ref. konf. Fülöp József lelkész által 
2 frt 65 kr., a várkonyi ref. konf. Csekei István lelkész 
által 40 kr., a r.-szent-királyi ref. konf. Molnár István 
lelkész által 1 frt 65 kr., a kecskeméti ref. konf. Kiss 
Béla vallástanár által 8 írt 50 kr., a szolnoki ref. konf. 
Csekey István lelkész által 13 frt 50 kr., a b.-m.-szent-
királyi ref. konf. Fodor Gyula lelkész által 1 frt 30 kr.. 
a győri ref. konf. Szabó Zsigmond lelkész által 7 frt 40 kr., 
a szeghalmi ref. konf. Nagy Lajos h. lelkész által 3 frt, 
a sárkereszturi ref. konf. Lévay Lajos lelkész által 2 frt 
24 kr., a n.-váradi ref. konf. Sulyok István ref. lelkész 
által 1 frt 68 kr., a gyönki ref. konf. Szentes János tanár 
által 2 frt,., az alsószabolcs hajduvidéki ev. ref. egyház-
megye Szeremlei József esperes által 18 frt 80 krajcár, 
a csokonyai ref. konf. Széki Elemér lelkész által 1 frt, a 
kassai ref- konf. Révész Kálmán lelkész által 8 frt 30 kr., 
a csákvári ref. konfirmándusok Székely József lelkész 
által 3 frt. A t.-ughi ref. konfirm. Szabó László lelkész 
által 1 frt. (Ehhez járultak Magyari Erzsébet 44 kr., Ma-
gyari Mária 5 kr., Pápai Eszter 5 kr.. Kókai Juliánná 
4 kr., Balogh Lídia 5 kr., Lévai Róza 2 kr., Rédai Zsu-
zsánna 4 kr., Rácz Sándor 3 kr., György Mihály 4 kr.. 
Magyari Bálint 5 kr., Bagi János 4 kr., Lévai Bálint 10 kr., 
Tálas László 5 kr.) A r -szombati egy. prot. főgimn. ifj. 
gyámintézete Sárkány Imre tanár áltai 2 frt. Áz ugrai 
ref. konfirmándusok Nagy Imre lelkész által 2 frt 8 kr. 
(Ehhez járultak: Kis Teréz 10 kr., Szabó Ágnes 4 kr.. 
Tóth Lujza 5 kr., Belinczki Juliánná 10 kr., Makai Esz-
ter 10 kr., Erős Teréz 5 kr., Kornits Matild 10 kr.. Pin-
czér Mária 5 kr., Balogh Zsófia 4 kr., Belinczki Mária 
5 kr., Küvágó Zsuzsánna 2 kr., Makai Juliánná 2 kr., 
Oláh Sára 3 kr., Kis Juliánná 4 kr.. Kis Eszter 4 kr., 
Biró Ágnes 4 kr., Balogh Juliánná 5 kr., Biró Lujza 10 kr, 
Makra Zsuzsánna 2 kr., Rózsa Juliánná 5 kr., Bondár 
Eszter 5 kr., Dékánv Juliánná 2 kr., Bai Eszter 3 kr.. 
Gulyás Eszter 2 kr., Bertalan Zsuzsánna 4 kr., Tóth Sán-
dor 10 kr., Kovács Sándor 10 kr., Makai László 5 kr., 
Bai Bálint 5 kr., Kis László 5 kr., B. Kis József 10 kr., 
Tornyi Gáspár 5 kr., B. Kis István 5 kr., B. Kis Bálint 
5 kr., Bálint József 5 kr., Tarsoly József 4 kr., Szegedi 
Károly 5 kr., Bertalan Károly 7 kr., Vas Mihály 2 kr.) 
A t.-eszlári ref, konfirmándusok Lapócsy János lelkész 
által 50 kr. A n.harsányi ref. konfirmándusok Iványos 
Soma lelkész által 2 frt 70 kr. (Ehhez járúltak : Makai 
M. 50 kr., Harsányi J. 50 kr., Foris J. 50 kr., Tar S. 
10 kr., Vég Mária 50 kr.. Lár Mária 50 kr.) A nemes-
bikki ref. konfirmándusok Kerekes Károly leik. által 2 frt. 
(Ehhez járultak : Tóth Bódogh 50 kr., Kiss Gyula 30 kr., 
Gellérfi Sándor 20 kr., Nagy Albert 20 kr., Bódogh 
Klára 10 kr., Vetési Erzsi 10 kr., Filep Matild 10 kr., 
Pápai Sándor 10 kr., Kiss Károly 10 krajcár, Fejes 
Endre 10 kr., Kis Sándor 10 kr., Jámbor Ágnes 10 kr.) 
A török-szent-miklósi ref. konf. Kutas Bálint ref. lelkész 

által 1 frt 54 kr., a kákicsi és m.-rócsai ref. konf. Kiss 
József r. lelkész által 1 frt 40 kr. (Ehhez járultak: Gajdon 
József 10 kr., Farkas István 10 kr., Vas M. István 10 kr., 
Margit Mári 20 kr., Vas Sára 10 kr., Fábián Zsófi 10 kr., 
Pál Ádám 10 kr., Berta József 10 kr., Nagy Sándor 10 kr., 
Pál Éva 10 kr., Varga Sára 10 kr., Kiss Zsófi 10 krajcár, 
Orbán Sára 10 kr.) Az iványi ref. konf. Kimiti László 
lelkész által 1 frt 5 kr. (Ehhez járultak: Peti János, Kis 
János, Lőrinc Zsófi 20—20 kr., Nagy Aron, Kis Sándor, 
Nagy Zsófi, Mihó Juliánná 10—10 kr., Nagy Jolán 5 kr.) 
Az alsó-némedi ref. konf. Vargha László lelkész által 1 frt 
80 kr.; a m.-atádi r. konf. Jóba József lelkész által 20 kr., 
a pécsi ref. konfirm. Szabó Károly lelkész által 3 forint, 
a kisújszállási főgimnázium IV. oszt. konf. Barla Jenő 
tanár által 4 frt 30 kr. (Ehhez járultak : Bangó László 
30 kr.. Fekete Lajos 1 frt, Gaál Imre 1 frt. Pápai Pál 
1 frt, Pólya Imre 20 kr., Rázsó Géza 50 kr., Tömöri Jenő 
30 kr.) A ceglédi ref. konf. Takáts József 1. á. 17 frt 40 kr.. 
Simony János (Palics) 55 kr., a körtvélyesi ref. konf. 
1. á. 2 frt 90 kr., a kecskeméti ref. konf. Kiss Zsigmond 
hitoktató által 2 frt 10 kr. (Ehhez járultak: Zana Mihály 
10 kr., Kéri Mihály 5 kr., Rada Mihály 2 kr., Gyulai 
József 3 kr., Szabó Ferencz 3 kr., Garaczi Sándor 5 kr., 
Prikkel János 5 kr.. Paré Imre 5 kr., Csőszi Ferencz 10 
kr., Fazekas László 10 kr., Farkas István 3 kr., Pór István 
10 kr.. Szálkái Sándor 5 kr., Daróczi Sándor 30 kr., 
Szinnyai János 10 kr.. Lukács Lajos 2 kr., Győrffy János 
20 kr., Fazekas József 5 kr., Riró Sándor 4 kr., Barna 
István 3 kr., Szőllősi Gyula 10 kr., Daróczi István 50 kr.) 
A gerjeni ev. ref. egyház reformáció emlékünnepi persely-
pénze Széky Géza 1. á. 1 frt 25 kr., Széky Géza gerjeni 
ref. 1. gyűjtése 80 kr. (Ehhez járultak: Vajda László 10 
kr., Taba István 10 kr., ifj. Vajda György 10 kr., Széky 
Géza 30 kr.. Széky Erzsike 10 kr., ifj. Széky Géza 10 kr.) 
özv. Csánlci Jánosné Nyuka Juliánná (R-Palota) 5 frt, 
a gödöllői ref. konf. Gönczv Benő 1. á. 6 frt 73 kr., I). 
Varga Istvánné (R.-Palota) 1 frt, a dunamelleki ref. 
egyházker. egyházmegyéi Petri Elek egyhk. pénztárnok á. 
158 frt 2 kr. (Ehhez járultak: alsó-baranyai e. m. 11 frt 
80 kr., kecskeméti e. m. 28 frt 27 kr., külső-somogyi e. 
m. 2 frt 60 kr., pesti e. m. 51 frt 36 kr., solti e. m. 
10 frt, tolnai e m. 12 frt 36 kr., vértesaljai e. m. 41 frt 
63 kr.) A dadi konf. Széki Aladár r. 1. á. 1 frt 5 kr. 
(Ehhez járultak: Szűcs Pál 4 kr.. Szabó Pál 3 kr., Káka 
János 5 kr., Pénzes István 5 kr., Marton Pál 6 kr., 
Pancher Lajos 3 kr., Pöcze Mihály 5 kr., Csonka Mihály 
4 kr., Farkas Mihály 4 kr., Szabó György 5 kr., Csonka 
Erzsébet 20 kr., Horváth Éva 10 kr., Farkas Éva 10 kr., 
Farkasdi Lidia 4 kr., Pete Évi 2 kr., Csonka Lidia 3 kr., 
Pöcze Zsuzsánna 2 kr.. összesen tehát 95 kr. Balla Gá-
borné Hak Zsófia (Jászkisér) 50 kr., összesen 223 frt 87 kr. 
A mult évi 26. számban kimutatott adakozások hozzászá-
mításával jelen közlés összege 515 frt 92 kr. 

Kiadóhivatal. 
A Nagypénteki Ref. Társaságra: Csizmadia 

Lajos lelkész (Lepsény) 1 frt, dr. Varga Istvánné (Rákos-
palota) 1 frt. A mogyoródi ev. ref. egyház Sedivi Fri-
gyes lelkész által 5 frt. (Ehhez járultak: Sedivi Frigyes 
1 frt, Lénárt Zsigmond l frt, Forgács János 1 frt, For-
gács Sándor 50 kr., Varga István 20 kr., Német János 20 kr., 
Haraszti Sándor 30 kr., Kurucz Istvánné 20 kr., id. Nagy 
István 20 kr„ ifj. Nagy István 20 kr., Szuchovszky Kál-
mán 20 kr.) M. Szabó Ferenc (Gyula) 2 frt. Összesen: 
9 forint, mely összeget mai napon Szöts Albert pénz-
tárnok urnák elküldtük. 

Kiadóhivatal. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



TÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s i g : 
IX. heriVet, Pipa-utca 23. szám, h o v á a kéz i ra tok 

c imzendök. 

K i a d t f - h i v a t a l : 
Hornt/á»szki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és h i rde t , d í j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetést á ra : 

F é l é v r e : 4 frt 50 kr / egész évre : 9 frt, 

Er/i/es szám. ára )lO Jer. 

A belmissziói tevékenység1 akadályai. 
Évek óta propagálják e Lapban egyesek az 

ú. n. belmisszió eszméjét. Szükségesnek, elodáz-
hatat lannak tar t ják ezt, sürgetik ennek teljes 
keresztülvitelét az egyházi életben, ettől várván 
megújhodást s a prot. öntudat megerősödését a 
szivekben s az életben. 

Hát szép is, üdvös is, időszerű is ez eszme 
érdekében írni s ennek a gyakorlati életben való 
keresztülvitelét sürgetni. De az a kérdés: vájjon 
a mai viszonyok közt, felkarolható-e a belmisz-
szió s keresztülvihető-e oly terjedelemben a mint 
azt némelyek sürget ik? Vagyis, hogy eleget tehet-e 
a papság ma mindazon feladatoknak, melyek a 
belmisszióval kapcsolatban reá várakoznak ? 

Nézzünk körül egy kissé. 
Azok, a kik a belmisszió érdekében oly el-

ösmerésre méltó buzgóságot fejtenek ki theoretice 
s részben talán praktice is, többnyire a skót, 
német, francia és holland egyházi állapotokra 
hivatkoznak, ezeket állítják példa gyanánt elő-
térbe, mint a melyekben a belmisszió csodákat 
művelt s a hol a protestantizmus nem üres 
frázis, de elv és erő, mely áthat ja az élet min-
den nyilvánulásait. Miért nincs, vagy miért ne 
lehetne ez így nálunk is? így sóhajtanak fel nem 
egyszer. És a magyar az ev. ref. papság nagy 
részének helyzetével, a mi igazán specialitás 
számba menő állapotainkkal, számot nem vetve: 
kemény vádakat emeltek nem egyszer a lelkész-
kedő papság ellen, hogy veszni hagyja a drága 
örökséget, a Krisztus egyházát, hogy csak admi-
nisztrál, s ha a templomi szolgálatot jól, rosszul 
elvégezte: összedugja kezét s csendesen pipáz-
gatva engedi feje fölött elrepülni a suhanó időt, 
s nincs gondja arra, hogy a templomi igék gyö-
keret is verjenek a hívek szivében. Sőt úgy két 
évvel ezelőtt, már a halál-harangot is megkon-
gatta egy túlságosan szangvinikus belmisszionárius 

a protestáns, specialiter az ev. ref. egyház jöven-
dője felett. 

De hát minden felelősség a papság nya-
kába szakadna a mai — fogadjuk el — beteges 
egyházi közállapotainkért? Ám majd megpróbá-
lom egyszer azt is bizonyítani, hogy ez a mai, 
betegesnek elkeresztelt állapot mégsem oly sötét, 
mégsem oly kétségbeejtő, a milyennek azt né-
mely túl skeptikusok festeni szeretik. És ha majd 
a jövenclőség valamelyik egyháztörténetírója, a 
magyar ref. egyház e századbeli életét meg fogja 
írni: mindazért, a mi manapság egyházi életünk-
ből hiányzik, mindazért, e század folyamán élt 
s munkált papságot vonná felelősségre? Avagy 
nem fog-e inkább részvétet s e lösmerést is érezni 
az iránt a papság iránt, mely kiáltó szegénysége 
dacára, küzdve a megélhetés ezer gondjával: a 
legnehezebb napokban, a legválságosabb idők 
alatt meg tudta őrizni az ősöktől reá szállott s 
gondjaira bízott örökséget? Es a mai hiányokért 
az objektivitás szemüvegén keresztül ítélő törté-
netíró nem vonja-e majd azokat is felelősségre, a kik 
tevékenységűket, nagy leikök nagy talentumait 
törvényhozásra, paragrafusok gyártására hasz-
nálták, a helyett, hogy kiemelni igyekeztek volna 
a lelkészkedő papság egy nagy részét szomorú 
anyagi helyzetéből, hogy ne érezze kezeit meg-
kötve anyagi gondok által, hogy így, szive min-
den dobbanásával, lelke minden gondolatával, 
nagy hivatásának élhessen? 

Szép és kívánatos az olyan egyházi élet, 
a milyen a skótoknál, németeknél s hollandusok-
nál van és még szebb, ha az egyedül a papság 
érdeme. De milyen más, a miénktől mennyire 
elütő ott a papság anyagi helyzete is. A Prot. 
Egyh. Iskolai Lapból olvasom, hogy a skótoknál 
p. o. a minimum a legkisebb helyen is 1600 frt, 
melyhez a gyülekezet által rendesen megadott 
dotációt ha hozzá adjuk, úgy 2000 fr t ra tehető 
az a jövedelem, melylyel a skót szabad egyház 
legkisebb gyülekezetének papja is bír. A néme-



teJcnél p. o. — Szász-Meiningenben — 2100 frt 
a minimum. A hollandusokról pedig nem is be-
szólek; hiszen náluk a papi állás dignitás számba 
megy, a theol. professor egyenrangú a miniszte-
rekkel s gondolom, hogy a j avada lma is több, 
mint minálunk. Ily viszonyok közt, ily javadal-
mazás mellett aztán mi csodálni van azon, ha 
a papság minden erejét s minden idejét hivatá-
sának szentelheti s oly e redményeke t muta tha t 
fel, a milyenre mi — legalább ma még — gon-
dolni sem merünk, legfölebb csak tiszteletteljes 
csodálkozással nézünk föl hozzájok. 

De minálunk, mily viszonyok között él a 
p a p ? ! 4 0 0 — 6 0 0 frt között ingadozik a legtöbb-
nek a jövedelme. Az át lagos számítás szerint pa-
piroson 700 frt ju tna ugyan minden papra, a 
melyből azonban ő semmit nem kap gyakorla-
tilag. Az ilyen átlagos számítások s a való élet 
között levő különbséget talán senki sem karak-
terizálta jobban Eötvös Károlynál. »Milyen ko-
mikus dolog — így szólott egyik országgyűlési 
beszédében — ez az át lagban való számítás. íme 
a statisztika szerint Magyarországon minden 
ember re 11/2 hold fölei jut, tényleg pedig úgy áll 
a dolog, hogy Eszterházy hercegnek van 40,000 
hold földje, Pinkász zsidónak pedig egy se.ee 
Az 1 6 0 0 — 2 0 0 0 forintos papságok nálunk már 
un ikum számba mennek s legkiválóbb papjaink 
is sóvárogva terjesztik u tánuk kezeiket. De még 
itt is, még az ily helyeken is, a földet kell ha-
sogatnia a papnak s gazdálkodnia kell, hogy az 
1600 vagy 2000 frt meglegyen, hogy családját 
fenn tud ja tar tani . — »Kót ú r n a k nem lehet 
szolgálnia — mondja a biblia. Es a kik a bei-
misszió érclekében václat vácira halmozva, sür-
getnek, ösztökélnek, nem veszik észre, hogy a 
magyar ref. papság nagy részét, a szomorú vi-
szonyok e r re a nehéz szerepre egyenesen rá-
kényszerít ik. Jobbja felől egyháza, balján családja 
s ő mint Gyulay Pál egyik örök szép költemé-
nyében a szerető édes anya, ott áll a ket tő 
között, vergődő szivével, gyötrődő lelkével s nem 
tuclja, hogy melyiket szeresse, melyikért küzd-
j ö n ? Megosztja hát idejét, munkájá t , tehetségét , 
gondolatá t a kettő közt. A mit tehet , megteszi 
az egyikért is, a másikér t is. 

Nagy és szent érclek az, melyet a pap, mint 
a Krisztus egyházának szolgája, szolgálni hivatva 
van. Mert az ember i ség örök érdekei azok. De 
nagy ós szent a család é rdeke is, melyet szol-
gálnia szintén kötelessége, és az Isten törvénye 
ellen vét, a ki ezt elhanyagolja. »Mert a ki az 
ő háznépére gondot nem visel, rosszabb a hitet-
lennél. « Mi csodálni való van hát azon, érheti-e 
azért jogosan vád ós szemrehányás , ha emberi 
természeténél fogva, szivét, lelkét, vagy mond-

juk, tevékenységét , a kényszerí tő körülmények 
ha tása alatt, e ket tős érdek között osztja m e g ? 

I ia pedig a pap az ember iség legszentebb 
érdekei t szolgálja — a minthogy így is van — 
midőn a Krisztus evangél iumát az emberi tár-
sadalomba bevinni s abban ébren tar tani törek-
szik, ós ha munká jának eredményével megelé-
gedve nem vagyunk, fel ismerve az eredmény-
telenség f o r r á s á t : nem az következik-e ebből 
logikailag, hogy a társadalom, vagy hát maga 
az állam, melynek szintén érdeke, hogy az ev. 
eszmék á thassák polgárainak gondolkozását és 
cselekvési módját, mondom nem az követke-
zik-e mindebből, hogy oly helyzetet igyekezzék 
biztosítani a papság részére, mely lehetővé teszi 
ránézve, hogy élete egész tevékenységét , szel-
lemi tehetségei t s idejét nagy missziójának tel-
jesí thetósére szente lhesse? Iiogy ne kösse le 
kezeit a maró bilincsnél nehezebb nyomorúság, 
hogy ne tépje meg lelkének szárnyait a földhöz 
tapad t szegénység, hogy ne kisér je át az életet 
egész koporsójáig a kenyér szerzésének lesújtó 
gondja, hogy ne aggódjék családjáér t a je lenben 
s ne ver je le a földre az a gyötre lmes gondo-
lat : mi lesz ezekkel, ha lehunyja szemeit? 

Nincs valami könnyebb dolog, mint szép 
eszméket , tetszetős ruhába öltöztetve, az olvasó 
közönség elé vinni, hogy hódí tsanak s sziveket 
nyerjenek. Ámde — s ezt talán fölösleges bizo-
nyítgatni — a papiros s az élet között óriási 
té r van, melyet theoriával áthidalni s e r re épü-
letet emelni nem lehet. 

Ilyen theore t ikus dolog, szerény véleményem 
szerint, a belmissziót oly ter jedelemben fölkarolni 
s a mai viszonyok közt keresztül is vinni, a mint 
azt a belmisszió apostolai sürget ik. Mert vagy 
fontos s a papnak minden idejét s erejét igénybe 
vevő munka ez, vagy nem az. És ha igen —• 
a minthogy kétségen kívül az — akkor lehetővé 
is kell tenni a papra nézve, hogy egyedül papi 
h ivatásának élhessen. 

A kit az isteni gondviselés megkímélt attól, 
hogy nyomorúsággal küzdjön, a ki a szegénység 
szorító vaskezét sohasem érezte: azelőtt a bei-
misszió teljes keresztülvitele egész könnyűnek 
látszik s könnyen kovácsol vadat a papság ellen, 
a miér t minden erejével neki nem indul a nagy 
mezőn kínálkozó gazdag ara tásnak. 

Az az elmélet, hogyha lesz belmisszió, majd 
kedvezőbbé válik a pap anyagi helyzete is, az 
csak elmélet s papirosra való. Mert hiszen az 
emberek gondolkozását, a tényleg létező állapo-
tokat egyszerre, mintegy kardcsapássa l nem lehet 
megváltoztatni. Egy élet kitartó, lankadat lan mun-
kássága kell hozzá, ha ugyan egy emberöl tő is 
e lég? ! 



Szakadatlan s következetes munkásságot föl-
tételez ez a papság részéről. Mert azokat a fel-
adatokat, melyek a teljes belmisszióval egybe-
kapcsolvák, mint a konfirmált gyermekek egye-
sülete, ref. olvasókörök létesítése, felnőttek val-
lásos oktatása, vallásos felolvasások tartása, ref. 
női ós ifjúsági egyletek szervezése, szegények, 
árvák, betegek gondozása, az ismétlő iskolások 
vallásos oktatása, a vallásos iratok terjesztése s 
mindezekhez az egyház administratiója s a ren-
des papi funkciók teljesítése, a lelkész az eset-
ben oldhatná meg sikeresen, ha anyagi gondok 
által nem korlátozva, teljesen ez érdekek istápo-

, lására szentelhetné minden idejét. Ugyan meg-
tehetné-e ezt ma, a fennálló viszonyok között, 
nyomorúságos javadalmazása mellett, midőn hogy 
csak úgy, a hogy megélhessen, majdnem hogy 
az eke szarvára kell tenni kezeit s gazdálkodásra 
van utalva? 

Valamikor, úgy e század három első tize-
dében 400 rénes forint, pár öl tűzifa s holmi 
járandóságok képezték a theologiai professorok 
javadalmát. Vájjon ha — e százados — ma már 
hála az Istennek, a multak emlékei közé tartozó 
fizetési módszer érvényben állana: teljesítenék-e 
s képesek volnának-e teljesíteni a theol. pro-
fessorok oly buzgósággal, s oly eredménynyel 
szent hivatásukat, mint a hogy azt ma tényleg 
teljesítik? Alig hiszem. És ha a theol. tanárok 
úgy lennének fizetve, mint a hogy a skótok, 
németek s hollandok fizetik őket: nem tudnának 
még többet produkálni, mint a mennyit a mai, 
— bizony nem fényes javadalmazás mellett — 
a legnagyobb erőfeszítés dacára is produkáltat-
nak, midőn családjuk érdeke által ösztönöztetve, 
mellékes jövedelmek szerzése után is kénytelenek 
nézni, a hol t. i. ezt a viszonyok lehetővé teszik. 
De míg a theol. tanárok javadalmazása a kor 
viszonyainak megfelelőleg változik, s az egyház-
kerületek is — mint a mennyire azt tehetik — 
egész helyesen gondolkozva, a tanárok fizetését 
időről-időre emelik; addig a papság ma is szá-
zadokkal ezelőtt megállapított charták szerint 
van dotálva, pedig az idők a papságra nézve is 
megváltoztak s oly feladatok előtt áll, melyeket 
sikeresen csakis úgy és akkor oldhat meg, ha 
anyagi gondok az idők nagy feladatainak szol-
gálatában nem feszélyezik. Midőn azért a papság 
munkája felett ítéletet akarnánk tartani, nem 
azt hozza-e magával az osztó igazság, hogy mér-
legeljük, vájjon mai helyzete s viszonyai között 
mit ós mennyit t ehe t? Ha e szempontot figyel-
men kívül hagyjuk, úgy ítéletünk minden lehet, 
csak igazságos nem. 

A repülésre ép szárnyakra van szüksége 
a sasnak is. És az ellőtt szárnyú madárnak 

hiába mutat juk a kék levegőt bátran és köny-
nyen hasító társait. Nem követi, de nem is kö-
vetheti. Epen így van ez az emberi lélekkel is. 
A léleknek is ép, szabad s erős szárnyakra van 
szüksége, hogy tudjon a magasba emelkedni, 
ideálokért törni s az eget levarázsolni a földre. 
De ha megkötik, ha eltörik vagy csak ha meg-
tépjük is e szárnyakat, a megélhetés gondjai, 
bár szeretne, bár vágyódnék ő is a magasba: bá-
gyadtan ereszti le szárnyait s itt marad vérző 
szivével, elcsüggedt lelkével a porban ; húzza 
az élet nehéz igáját, míg szemeire a halál éj-
szakája rá nem borul. 

És a hol a papot nem nyomják a megél-
hetés gondjai, s ez az eset egynehány jobb ekklé-
zsiában, ott meg a hívek nagy száma állja útját 
a beimissziónak. 

N.-Iíőrösön 18,000 lélekre kettő,Kecskeméten 
13,000-re egy, Cegléden 14,000 egy, Halason 8000 
hivőre egy pap esik. Végezhet-e ő, még a legőszin-
tébb jóakarat mellett is, ily körülmények között 
igazi belmissziót? Sőt, hogy az ország bizonyára 
legelőkelőbb gyülekezetét, a budapestit említsem, 
itt meg 38,000 lélek gondja két lelkész vállaira 
nehezül. És ámbár öt theologiai tanár, három 
segédlelkész vagy 10 katekheta s az összes 
theologiai ifjúság szolgálja a belmisszió ügyé t ; 
vájjon azért így is, közel öt évi buzgólkoclás 
után, megközelítették-e már, a skót, holland, 
francia s német papok által elért s oly elősze-
retettel emlegetett e redményeket? 

Mennyivel nehezebb már a pap helyzete 
vidéken, a hol ennyi erő nem áll szolgálatára 
a belmissziói munkájában, a hol tehát minden 
egy ember vállaira nehezül? Csak ha kedvezőbb 
anyagi viszonyok közé jut a magyar ev. papság, 
s lehetővé válik, hogy minden idejét egyházá-
nak szentelje, ha nálunk is meg lesz az, a mi 
a külföldi prot. egyházakban már régen meg-
van s a mi a sikeres beimissziónak sine qua 
non-ja, hogy t. i. minden 1000 lélekre jut egy 
pap, akkor igen is megindulhat s meg is indul 
a belmisszió az egész vonalon, de addig aligha 
csalódom, midőn azon meggyőződésemnek adok 
kifejezést, hogy nem. 

Nem azt mondom ezzel, hogy most már 
dugjuk össze kezeinket s mit se tegyünk. Igenis 
szükséges a belmisszió s ennek egyik-másik ága 
bizonyára megvolt s megvan nálunk is, habár 
talán más alakban, mint a külföldi protestáns 
egyházakban. Mert másképen senkisem tudná 
megmagyarázni azt, hogy az idők sok megpró-
báltatásai dacára is itt vagyunk s élünk. A hol 
meg még semmi belmissziói munka nincs, meg 
kell azt kezdeni egyik vagy másik ágában. Csak 
annyit akartam e sorok kapcsán bebizonyítani, 



hogy a teljes belmisszióhoz sokkal consolicláltabb 
viszonyokra van a papságnak szüksége, mint a 
milyenek között tényleg él. És a ki azt e viszo-
nyok mérlegelése nélkül követe l i : gazda nélkül 
számít s követelésében a mér téken túlhajt . 

Ha a lelkészkedő papság mai helyzetében 
csak annyit is el tud érni, hogy megőrzi az ősök 
által ráhagyot t drága örökséget, a mint azt kap ta 
s így adja át a jövendőség — adja Isten — sze-
génységgel már nem küzdő papságának : már 
ekkép is becsületes munká t végzett. Es az Isten 
bizonyára kedvezőbben ítéli meg munkájá t , mint 
azok, a kik manapság oly könnyen mondják ki 
munká j ara a kedvezőtlen sententiát , s a kik az 
idők ábráza tának tűrhet len való megváltoztatá-
sát sürge t ik .* 

Cegléd. Tóth Bertalan, 
s.-lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

Protestáns középiskolák millennáris 
értesítői. 

II. 
Az újabbkori tanintézetek értesítői közül úgy külső 

terjedelemre, mint belső tartalomra nézve főleg három 
magaslik ki: a szarvasi, csurgói és a nyíregyházi. 

A szarvasi, előbb mezőberénvi ág. ev. főgimnázium 
története Benka Gyula avatott tollából került ki. Hivatás-
szerű egyén munkája, nem hiába, hogy szerzője »a tanári 
foglalkozás családi hagyomány szerinti örököse* s lélekkel 
csüng a tövises tanítói pályán. Ez a szerető lélek sugár-
zik történetéből, melyben nem terjengve, nem csapongva, 
mindazt előadja, a mi az iskolára hazafias, protestáns és 
közművelődési szempontból tartozhatik. Kiemeli az intézet-
nek nemcsak kulturális, de hazafias ténykedését is. Képet 
nyújt külső, belső életéről, fejlődéséről, a patronusokról, 
tanárokról, ezek irodalmi működéséről, a tanulókról s ezek 
szelleméről, magaviseletükről, testi, lelki hajlamaikról s 
kedvtelésükről. Ez a rész rendkívül érdekes, vonzó s a 
mellett tanúságos olvasmány is. Az egész történetet az 
iskolák történetével foglalkozó tanártársaimnak jó lélekkel 
ajánlhatom. Kár, hogy a már fentebb nem helyeselt puszta 

* A belmissziói tevékenységnek kétségkívül megvannak a 
maga nehézségei, s ezek között egyik legnagyobb a papság szegé-
nyes és sok helyen Ínséges fizetése, vagy 30—40 helyen pedig a 
nagy-gyülekezetek rendszere. Ámde ezek a nehézségek nem az egész 
papság s nem is a többség nehézségei. Ezeken a szervezeti aka-
dályokon sürgősen segíteni kell s mivlcet, Lapunkat nem illethet vád, 
hogy ezt az égető kérdést valaha elhanyagoltuk volna. Most is 
sürgetjük s mindig fogjuk sürgetni mindkét akadály megszüntetését. 
De a belmissziónak erkölcsi akadályai is vannak, melyeket a t. 
cikkíró egy szóval sem említ. A belmisszió legfőbb erkölcsi aka-
dálya szerintünk a hit, a bizalom, a bátorság elégtelensége. Ezeken 
íg segítenünk kell, mert addig anvagilag sem boldogulunk. 

Szerk. 

latin szövegű törvényközlés, habár nem épen nagy terje-
delemben. de itt is előfordul. 

A csurgói főgimnázium történetét rövidnek nevezi 
szerzője s kibővítését az új főgimnáziumi épület felavatási 
ünnepére ígéri. Azonban a történet jelen kidolgozásban is 
bőnek és nagyon részletesnek mondható, viszonyítva pl. a 
debrecenihez vagy akár a pápaihoz. A tárgy iránti lelke-
sedés, sok studium látszik a munkán. Nem puszta külső 
történet, hanem egyúttal a tanügyi állapotok lelkiismeretes 
festése is. Közli az előadott tudományokat, azok módszerét, 
az iskolai törvényeket. Sőt rövid áttekintésben még az is-
kola szellemét is vizsgálat tárgyává teszi. Szól a tanárok-
ról és a tanulókról. Teljes, derék mű. 

A nyíregyházi inkább külső képét rajzolja az inté-
zetnek, de sok szellemmel és oly élénk tollal, hogy a mult, 
szereplő személyeivel, szinte megelevenedik szemeink előtt. 
Áttekinthetőségét nagyban elősegítik a margóra írt rövid 
tartalomjegyzékek. Az iskola vagyoni viszonyait kimerítő-
leg ismerteti. Az ifjúságra vonatkozó rész is különösen 
részletes. A tanárok életrajzát vonal alatt közli, a jelen-
legiekét a történet végén. Kár, hogy az intézet tanügyi 
oldalát csak halványan világítja meg. 

Ugyanezt látjuk a felsö-lövöinél is. A Wimmer ér-
deme s iskolájának történeti kialakulása vonzó modorban 
s lelkesítőleg van előadva, de a belső szellemi életről s a 
tanügy időnkénti állásáról és fejlődéséről vajmi kevés szó 
van. A tanárok életét és működését figyelemre méltatja. 

A bonyhádi értesítő is az iskola külső képét dom-
borítja ki, tagadhatatlanul találó és markans vonásokkal, 
de a szellem, a tanfejlődés mélyebb kutatása nélkül. Külö-
nös súlyt fektet a történet arra. hogy az intézet előbb 
Szent-Lőrincen, 1870. óta pedig Bonyhádon a német elem 
között mily nemzeti missziót teljesít Ez érdemét készséggel 
elismerjük. 

A budapesti ág. ev. főgimnázium millennáris érte-
sítőjét, sajnos, nem említhetjük a kiválóbbak között. Az 
iskola történetének előadásánál annalesi rendszert követ, 
mi kétségkívül jó arra, hogy az olvasó az intézet fejlő-
dését s haladását minden mozzanatával nyomról-nyomra 
kövesse, de gátul szolgál a végső, világos összefoglalásnak. 
Ez azonban kisebb baj. Óhajtottuk volna, hogy egy olyan 
hírneves intézet, mely eleitől kezdve a legkitűnőbb taná-
rokkal rendelkezett, honnan feles számmal kerültek ki az 
egyetemi professorok, nevezetes tankönyvírók, tehát Ma-
gyarország tanügyének vezérférfiai, mondom, kívánatos lett 
volna, hogy ez az intézet a tanügy történetével excelláljon, 
hogy abban, mintegy tengerszemben, láthattuk volna annak 
a nagy Óceánnak, a mit magyar prot. gimn. kulturának 
nevezünk, e századbeli mindennemű mozgását, az apályt 
és dagályt. Ezt nem látjuk s ezért csalódtunk az értesítő-
ben. Ellenben féltő gonddal sorolja fel a történet a neves 
intézet országhírű tanárainak irodalmi érdemeit és mun-
kásságát szinte a minuciákig, úgy hogy sok helyt a reper-
tórium szerepét ölti magára. Tény, hogy tanárainak iro-
dalmi, s hozzáteszem, szak- és tankönyvirodalmi műkö-
désére ez iskola méltán büszke lehet. A történetírónak 



— úgy látszik ez a jóleső büszkeség egyik főindító 
motora volt. 

Két gimnázium millennáris értesítőjéről nem szóltunk 
még. Egyik a kúnsztntmiklósi, másik a rimaszombati. 
Utóbbi nem ad összefüggő, rendszeres és részletes törté-
netet. csak a rendes évi értesítő egyes szakaszai előtt 
rövid visszapillantast. Ily módon azon elbírálás alá nem 
eshetik, mely alá vonható egy összefüggő egész mű. Ez 
intézet története különben már az egyesült prot. gimn. 
25 éves jubileumára 1878-ban megíratott s valószínű, 
hogy kellőleg kiegészítve az fog résztvenni a millenniumi 
kiállításon, 

A kúnszentmiklósi értesítőben közölt történet szintén 
egy kis rész a nagy egészből, mindössze az intézet hat 
utolsó évének eseményeit tartalmazza, a korábbiakat ille-
tőleg utal az 1888/'89-iki értesítőben megjelent történetre. 
A közölt rész kellő körültekintésre vall, de itt is elő-
fordul, a mit fentebb már hibáztattam, hogy az iskola, 
törvények pusztán latin nyelven vannak közölve. 

Mindenesetre érdekes és tanulságos volna a millen-
náris értesítők tartalmát, bizonyos megállapított kategóriák 
szerint, főbb vonásokban közölni, de ez csak akkor járna 
kellő haszonnal, ha valamennyi prot. iskola millennáris 
értesítőt adott volna; ámde a legtöbb még most dolgozik az 
iskola történetén s legföljebb tavaszra lesz kész vele, noha 
egvnémelyik már ki is nyomatta, mint pl. a miskolci 
(szerző : dr. Kovács Gábor) két kötetben. — A késedel-
mező intézetek az itt ismertetett millennáris értesítőket 
sok szerencsévei hasznaihatják fel, sőt a javát mintául is 
vehetik. Legyenek rajta, hogy az iskola tanügyi oldalát 
minélinkább kidomborítsák, ellenben a külső történetnek 
csak másodrangú jelentőséget tulajdonítsanak. 

A prot. iskolák hazánk történetében elsőrangú kul-
turmissziót teljesítettek. Nevükhöz, emlékükhöz csak fel-
emelő és magasztos érzések tapadnak. Illő, hogy e szép 
múlt a maga nagyságában és fényében, valóságában és 
teljességében legyen ezredéves ünnepünkön felmutatva. Az 
állami és kath. tanintézetek versenyeznek, hogy történe-
teiket minél szélesebb körben, nagyobb apparátussal és 
kimerítőbben irathassák meg. — A versenyben a protes-
táns iskoláknak is teljes erővel részt kell venniök, mert 
bizonyos, hogy a különböző tanintézetek — a mint már 
egyes lapok pengetik is — összehasonlításoknak lesznek 
kitéve és szégyen lesz reánk, ha az összehasonlítás a mi 
rovásunkra üt ki. Épen azért bármely iskola nemcsak 
önnönmaga, de a prot. tanügy közös érdekét és dicsőségét 
is sérti, ha úgy, a hogy összetákolt, hirtelen és könnyen 
összeütött dolgozattal áll elő. Alföldi. 

A magyar néptanítókhoz. 
Wlossics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter újévi üdvezlete. 

Megjelent a »Néptanítók Lapja* f. évi 1-ső számában. 

Szivem egész melegével üdvözlöm a honalapítás ez-
redik évfordulójának hajnalán Magyarország érdemes nép-
tanítói karát! 

Szeretnék minden egyes tanítóval kezet fogva, köz-
vetlenül szólni arról a magasztos, nemzetem sorsára döntő 
hivatásról, melyet nekik betölteniük kell. 

Szeretném velük egyeukint átérteni és átérezni azo-
kat az eszméket, és eszményeket, melyek lelkemet hevítik 
és a melyeknek életet ők vannak hivatva adni. 

Szeretném a meggyőződés tiszta, őszinte hangján 
biztosítani őket. minő igaz érdemnek tekintem azt — és 
tekinti e hazának minden művelt polgára — ha a néptanító 
hivatása magaslatán áll. 

Tudom, hogy a magyar társadalom a néptanítói mun-
kásságot, ennek nagy erkölcsi értékét és hatalmi erejét 
még mindig nem emelte közbecsűjében arra a színvonalra, 
mely megilleti. 

De ismét igazságtalanság volna azt állítani, hogy a 
közfelfogás ez irányban is ne volna hatalmas átalakulási 
és fejlődési folyamatban. 

A most forrongó és jegecesedő magyar társadalom-
ban mindinkább új világnézlet tör elő a pályák értékének 
megítélésében is és a közművelődés haladásával finomul 
a társadalom közbecsűjének tartalma és iránya is. 

így is kell lenni. Mert, a mely társadalom csak a 
nyers, azonnal kézzelfogható és rögtön hasznot hajtó anyagi 
eredmény előtt hull porba és nincs finomabb, tisztultabb 
izlése, érzése és értelme a kultura eszményei, a művelt-
ség hatalma és nemzetföntartó ereje iránt, a hol a köz-
művelődés szolgálatában álló munkának és munkának meg-
becsültetése küzdelem tárgya: az a társadalom még messze 
áll a civilizáció magaslatától. 

A magyar társadalomban lépésről-lépésre hódít az 
igazság ereje. A kultura fénye ivia már nemcsak az or-
mokat világítja be, az egész völgy\világosodik. Állam és 
társadalom napról-napra magasabbraX'/okozza úgy erkölcsi, 
mint anyagi aestimaciójában a magya£v nemzet kultura 
ügyét. Ennek önzetlen, odaadó munkásai t \a tisztelet, a 
megbecsülés mindig fokozódó elismerésével kis&ftL^ 

Ehhez az örvendetes átalakuláshoz kétségenkrv^' 
legtöbbel járult maga a néptanítói kar. A legnagyobb 
része dolgozott kitartóan és becsületesen. Báró Eötvös 
József a néptanítókhoz a ^Néptanítók Lapjá«-ban intézett 
szózatában mondta e jelentőségteljes szavakat: »Nem 
kezdhetem meg jobban e tapókat, mint midőn azon meg-
győződésemet fejezem ki, hogy a tapasztalás igazolni fogja 
a néptanítókba helyezett azon bizodalmamat., melylyel 
népoktatásunk gyors emelkedését buzgóságuktól várom*. 

Igen uraim! az önök buzgalma kiveheti emelt fővel 
részét a sikerből. Nincs is hatalmasabb fegyver, mint ha 
azok, a kiket a pálya szeretete vonz a tanítói pályára, 
odaadó buzgóságot fejtenek ki. Ez az a varázserő, mely ké-
pes meghódítani az egész magyar hivatalos és nem hivatalos 
társadalmat. A »quem dii odere, paedagogum fecere* ha-
mis jelszó, bármely klasszikus helyről és bármily régen hirdet-
ték igaz jelszónak. Ez azokra áll, akik pusztán létföntartás-
ból, minden igaz hivatás nélkül, léptek a tanítói pályára. 
De bármely más pályára lépjen valaki hivatás és ügysze-



retet nélkül, arra is ráillik a »quem dii odere« — mert 
pályájában nincs öröme. 

A kit azonban lelkesedés, ügyszeretet, hivatásszerű 
ihletség visz a tanítói pályára: az áldhatja az Istenét, 
hogy tanítónak tette. Miért ? Mert neki van a világon a 
legnagyobb, legtisztább, legédesebb öröme. 

Vagy van-e eszményibb boldogság a családapa öröm-
érzeténél ! 

Dicsőség, hatalom, hírnév, vagyon, mind múló és 
tövises örömök. Az édes megnyugvás, a tartós öröm fészke 
a családi kör édes nyugalma és forró szeretete. 

A tanító pedig, kit hivatás szólított pályájára — ott 
iskolájának csöndes falai között, az ártatlan gyermekszivek-
től környezve, a családi boldogság megtisztult gyönyörét 
érzi. Gyermekei veszik körül bizalommal, odaadással, igaz 
szeretettel. Gyermekei, a kiket ő nevel és oktat emberekké, 
hű hazafiakká. íme a családatya boldogsága az iskolában. 
De egyúttal minő hatalom, erkölcsi erő és felelősség van 
letéve kezükben. Embert, hazafit nevelni! Önök — egye-
nesen önök azok, a kik a jövő és letűntnél hatalmasabb 
ezredév biztos alapjait vannak hivatva lerakni — e sok 
megpróbáltatáson keresztülment haza számára. Ez fokozza 
nevelő és oktató munkájuk becsérzetét! Igen uraim! Ne-
veljenek vallásos, az élet komoly föladatait komolyan tel-
jesíteni tudó, kötelességszerető hű magyar hazafiakat. 

Az élet rideg pesszimizmusára való hajlandóságot 
korán irtsák ki a gyenge szivekből! Neveljék az új nem-
zedéket vallásosnak, becsületesnek, erős kharakterűnek, 
harmonikus, derült, a nemzet nag'y jövőjének hitétői lelke-
sített világnézletűnek. 

Irtsák azt a sok társadalmi gyomot már csirájában, 
a mi megrontja a létet/ az élet örömeit. A mindinkább 
terjedő rút önzés, irigység, cinismus, fagyos szivű kétely 
dúló mérgétől óvj^k meg a nemzet ifjúságának ártatlan 
lelkét. Altruiszji&us motívumokkal szaporítsák a kharakter 
erejét! K^/ezzenek egyenes, őszinte, bátor jellemeket. 
Erre ^fítsék tanításukat. A »szeresd felebarátodat, mint 
'tenmagadat*, a keresztyénség ez örökre szóló intelme 
váljon a magyar agy és szív lüktető erejévé! A magyar-
nak inkább van erre szüksége, mint másnak. Kevesen 
vagyunk — a társadalmi széthúzás dúló átkától mentsük 
meg hazánkat! A felebaráti szeretet gránitkövén legyen 
fölépítve a jellem és szívképzés! A »becsületes ember« 
fogalma iránt szigorú világnézlet magvait hintsék el az 
új nemzedék szivébe és ítélőtehetségébe — mert csak így 
semmisül meg a becsületesség mezébe öltözött hitványság 
és lesz a társadalom kérlelhetlen a becstelenség iránt. A 
*>kötelességtudás* igaz értelmének közfelfogásában is szi-
gorúbb mértéket kell alkalmazni, mert napról-napra ta-
pasztalhatjuk, hogy a mi társadalmunk hamar érdem-
számba veszi a kötelesség puszta teljesítését és jutalmat 
vár az, a ki csak kötelességét teljesíti, ezért vannak oly 
sokan, kik kötelességüket nem is teljesítik. 

Ismételve csak azt mondom, neveljenek uraim, ne-
veljenek ! A műveltség elemeinek terjesztése mellett szok-
tassák a gyermekeket a nemzeti erények gyakorlására és 

értessék meg velük már zsenge korukban a hazaszeretet 
termékeny erejét — a hazáért önfeláldozásig kész mun-
kásságot. Értessék meg velük, hogy a hazaszeretetnek, a 
szájaskodó hazafiságnak vannak szédelgő kalandorai és 
ezeket ne téveszszék össze a hazaszeretet önzetlen verej-
tékes munkásaival 

Lebegjen önök előtt mindig a bölcs Agesilaus hires 
válasza, midőn erre a kérdésre, mire kell tanítani a gyer-
meket. azt felelte: »A mit nagykorában cselekedni kell*. 

Igen! a becsület, a kötelességteljesítés, a vallás, 
erkölcs, a míveltség tanai váljanak e hazában cseleke-
detekké — erre törekedjenek önök t. munkatársaim! E 
buzgó törekvésükre kérem én imaszerű áhítattal az Ég 
bőven termő áldását. 

T Á R C A . 

Erasmus és Luther kora. 
Három felolvasás. 

III . Kétfé le reformáció . 

(Folytatás) 

Egész az aljasságig nem sülyedt Erasmus. Annál 
több esze volt. Püspökséget ajánlottak fel neki, ha meg-
támadja Luthert. Erasmus csak nevetett ezen az ajánlaton. 
Többre becsülte a püspökségnél a nyugalmas életet. De 
nem maradhatott nyugodtan. Egy dominicanus a szószéken 
támadta meg. Erasmus aztán az egyetem rectoránál pana-
szolta be a vakmerő barátot. A rector felhívta a domini-
canust, hogy védje magát. 

»Én ültem az egyik oldalon« — írja később Eras-
mus — »a barát a másikon. A rector pedig közöttünk, 
hogy hajba ne kapjunk. A barát azt állította, hogy nem 
bántott engem. De bizony bántott, feleltem én. Össze-
vissza hazudott mindent rólam. A szent férfiú egészen 
neki vörösödött. Miért bántom én a szerzeteseket? kérdezé. 
Én nem bántom a szerzeteseket, felelém, de ő rágalmazott 
engem s azt mondta, hogy Luther barátja vagyok. A barát 
dühöngött s azt mondta, hogy én olyan vagyok, mint a 
chameleon. Nem is nyugszik addig, míg Luthert tönkre nem 
teszi. Nem bánom — szóltam közbe — szidja s átkozza 
Luthert, a mennyit csak tetszik, de nekem hagyjon békét. 
A barát erre azt kérdezte, hogy ha nem egyezem meg 
Lutherrel, mért nem irok ellene. Minek írnék? felelém. 
Minek bőszítsem magam ellen Luthert, a ki jól tudja ám 
használni a szarvait. Hát legalább azt ismerjem el, köve-
telte a barát, hogy jól megfeleltek Luthernek. Már hogy 
ismerném el — szóltam. Azt tudom, hogy elégették Luther 
könyveit, de azt nem, hogy megcáfolták. A barát majdnem 
rám köpött dühében. Azután azt hallottam, hogy egy 
imaformulát készítettek, melylyel Luther és Erasmus meg-
téréseért könyörögnek.* 

Erasmus azonban nem szabadulhatott. VI. Adorján 
lett a pápa, a ki valamikor tanulótársa volt. Az új pápa 
felszólította Erasmust, hogy jő.jjön segítségére, jöjjön Ró-
mába s írjon valamit Luther ellen. Erasmus nem ment 
Rómába, de késznek nyilatkozott Luther megtámadására. 
A pápa titkárának azonban azt írta, hogy jó volna, ha 
nem lenne igaz, a mit Luther a zsarnokságról, romlott-
ságról s a római udvar kapzsiságáról írt. 



Magához Adorjánhoz így ír : »Nem mehetek el. 
Calculus király (t. i. hugyköve. Ford.) nem ereszt. Egész-
ségem megromlott s e nagy vihar bizony nem hozta helyre. 
Valamikor mindenki szeretett; most mindenki haragszik 
rám. Löwenben a barátok szidnak, Németországban a 
lutheránusok. Öreg koromban estem a bajba, akár csak 
egy egér a szarokkal telt edénybe. Szentséged azt mondja, 
hogy menjek Rómába. Akár csak a ráknak mondaná, 
hogy: Repülj! A rák azt mondaná: Adj szárnyakat. Én 
pedig azt mondom: Adjátok vissza egészségemet s ifjú-
ságomat. Ha mérsékelten irok Luther ellen, akkor azt 
mondják, lágymeleg vagyok. Ha úgy irok, a mint ő ír, 
akkor meg darázsfészekbe nyúlok. Az emberek azt hiszik, 
hogy Luthert erőszakkal tönkre lehet tenni. Minél jobban 
erőszakoskodnak ellene, annál erősebb lesz. Ily dolgokat 
nem lehet erőszakkal gyógyítani. Wycliffe követőit meg-
égették, de a tűz még füstölög. Ha Szentséged erőszakhoz 
nyul, semmi hasznomat sem veheti. De jegyezze meg azt 
Szentséged, hogy ha a barátok és papok csak magukra 
gondolnak, nem lesz jó vége a dolognak. Jobb lenne azt 
kérdezni, mi az oka a nagy keveredésnek s a szerint 
alkalmazni a gyógyszert. Kérje ki Szentséged a legjobb és 
legbölcsebb férfiak tanácsát®. 

Igv írt Erasmus; de hiába írt. Ó is hiába mondta 
a ráknak, hogy. Repülj! Hiába mondta a pápának: 
Légy okos! A pápát előbb képzelt csalhatatlanságától 
kellene megszabadítani s azután lehetne vele okosan be-
szélni. Adorján nem valósított meg egy reformot sem, 
mégis azt kivánta, hogy Erasmus segítsen neki. Erasmus 
végre elhatározta, hogy eleget tesz a pápa kívánságának 
s pedig akként, hogy Luthert nagyon meg ne bántsa, 
magának pedig veszedelmet ne szerezzen. 

Elhatározása mégis sok kínjába került, »Uzzah-ra 
kell gondolnom < — mondá tréfásan. »Nem mindenki való 
arra, hogy a frigyládát tartsa. Már annyi okos ember 
támadta meg Luthert s mi lett. az eredmény? A pápa 
átkozódik, a császár fenyegetőzik s az embereket üldözik, 
kínozzák. Mit tehet egy ilyen szegény törpe, mint én 
Hiszen Luther mégis csak eszköz az Isten kezében, mint 
Faraóh, Nabugodonozor vagy Caesar volt. Hiszen igaz, 
hogy sok baj van. A szertartások túlságosak. A hitcikkek 
valóságos tenger. Nyomorult barátok behálózzák a lelki-
ismeretet a maguk hasznára. »A pápa megbízottai gaz-
emberek, a püspökök zsarnokok«. 

Utóvégre is az akaratszabadságról írt. Megtámadta 
Luther tanát a kegyelemről, de nem adott igazat Luther 
ellenségeinek. Azt hitte, hogy majd így Luthernek sem 
lesz ellene kifogása s a pápa is meg lesz vele elégedve. 
Természetesen csalódott. Luther bosszús volt. Adorján 
dühöngött. Erasmus egészen elkeseredett. Megunta a világot 
s a halál, még pedig a hirtelen halál után sovárgott. Sok 
nagy ember példájára, de ellentétben minden theologussal, 
a hirtelen halált a legnagyobb áldások egyikének tartotta. 
De a sok keserűség dacára nem roskadt össze. A klasszi-
kusok és az atyák műveinek kiadása folyton kedvenc fog-
lalkozását képezte. Utóvégre a dominicanusok elűzték 
Löwenből. Németországban meg a protestánsok nem szível-
hették. Köve iszonyú kínokat okozott neki. de azért nem 
esett kétségbe. Elment Schweizba s ott a természetben 
keresett vigasztalást. Gyönyörködve nézte a hegyeket, a 
tavakat, a vízeséseket s kedvvel itta a jó borokat. A német 
borokat nem szerette, mert azokat meghamisították. A 
német borkereskedők ugyanis pápisták voltak s lelkiisme-
retlen emberek. Erasmus ki is kelt ellenök. »Nemcsak 
vizet — mondá — hanem enyvet, gyantát, ként tesznek 
a borba s aztán azt mondják, hogy elég jó az az eret-
nekeknek. A kik pénzt lopnak, azokat felakasztjuk, ezeket 

a gazembereket pedig futni engedjük, pedig nemcsak pénzt, 
de életet is rabolnak 

Persze a kereskedők eljárása is mutatja, hogy a val-
lásosság megromlása az erkölcsök megromlását vonja maga 
után. A hol tisztességtelen a kereskedés, ott a vallásosság 
is csak képmutatás. 

Erasmus végre Baselben telepedett le, hova a vihar 
még nem hatott el. Könyveibe akart temetkezni. De nem 
hagyták békén. Ellenségei szidalmazták. A fő-fő hatalmas-
ságok még mindig hozzáfordultak tanácsért. Adott is taná-
csot. de nem nyilvánosan. Azt ajánlotta, hogy hallgattassák 
el a papokat mindkét részről, szüntessék meg a vitatko-
zást, prédikálják a kegyességet, büntessék a béketűrőket 
s a hol az új nézetek meggyökereztek már, hát ott adja-
nak lelkiismereti szabadságot. 

A szép tanácsra senki sem hallgatott. A pápista püs-
pökök és fejedelmek máglyára küldték az eretnekeket. A 
protestánsok ledöntötték a zárdákat. A pápisták azt mond-
ták, hogy Erasmus is csak olyan eretnek, mint Luther. A 
protestánsok őt tették felelőssé az üldözésekért. Erasmust 
mindez rettenetesen bántotta. Szerette a csendet s majd-
nem megsiketült a lármától. Szerette a népszerűséget és 
rátámadtak minden oldalról. Másoknak, a kiket szintén 
így minden oldalról ostromolnak, azt a tanácsot adta, 
hogy hagyják lármázni a fekete csókákat, de maga nem 
követte a tanácsot. Mikor a kutyák nagyon közel estek 
hozzá; sarcasticus megjegyzéseivel rájuk csördített. 

Egyszer a nép kitöréséről szólván, elmondja, hogy 
egy szent képet égettek el. »Úgy bántották a szegény 
szentet* — mondá — »hogy szinte azt hittem, csodát 
tesz kínjában. Hisz hajdanában annyi csodát tett.« 

Mikor Luther egy volt apácát vett feleségül, a pá-
pisták azt mondták, hogy az Antikrisztus születik e házas-
ságból. »Na« — mondá — »ha minden barát és apáca 
Antikrisztust nemzene, akkor nagyon sok Antikrisztusnak 
kellene lenni. < 

Sokszor már Luther mellé akart állani, csak azért, 
mert nem tartott ellenségeivel. 60 éves elmúlt már. Egész-
sége egészen elpusztult. Arra gondolt, hogy Angliába 
megy. de ott is lángba borult már minden. Baselben 
hasonlóképen. Az egész föld ingott a harctól. »A lónak 
van patája« — mondá — midőn azt tanácsolták, hogy 
maradjon békén, »a kutyának foga, a méhnek fulánkja; 
nekem meg van nyelvem és tollam, miért ne használnám 
ezeket?* Csakhogy állást kellett volna foglalni s Erasmus 
nem tudott állást foglalni. A protestáns hitvallás negatív 
részét elfogadta, de a hit általi megigazulás tanát nem 
bírta megérteni. Azt hitte, hogy a Luther által keltett 
mozgalomban nincs szervező erő. Nem egyéb az, gon-
dola, mint negatív forradalom, melyet a hatóságok osto-
basága és gonoszsága idézettelő*. Ide-oda ingadozott hát 
élete végéig s csak azon kesergett, hogy mindkét fél 
bántotta. »Még Hercules sem küzdött egyszerre két ször-
nyeteggel. Nekem oroszlánokkal, cerberusokkal, scorpiók-
kal, sőt patkányokkal és legyekkel is kell küzdenem. Bará-
taim mind ellenségeimmé lettek. Lakomáknál, templomok-
ban, a királyok udvarában, szárazon és vizén engem 
ütnek. István vértanúnak vagy Szent Sebestyénnek jobb 
dolga volt, mint nekem. Azokkal hamarosan elbántak. 
Még latin stylusomért is megtámadnak. Elborítanak szé-
gyennel, gyalázattal. Nem rosszabb ez a halálnál? Sok-
szor úgy vonz a bosszú vágya, hogy majdnem Luther 
mellé állok. De akkor meg elgondolom, hogy miért emel-
jem fel kezemet anyám, az egyház ellen, a mely nevelt 
és táplált? De most már értem, hogy Ariár, Tentullián és 
Wycliffe. hogy szakadhattak el az egyháztól. A papok azt 
mondják: ellenségök vagyok. Miért? Mert a szerzeteseket 



intettem, hogy tartsák meg fogadalmaikat, a papoknak 
azt tanácsoltam, hogy ne veszekedjenek, hanem tanulmá-
nyozzák a bibliát, a pápáknak és bibornokoknak azt aján-
lottam. hogy vegyék példányképül az apostolokat«. 

Ez volt majdnem az utolsó szava. A kő, a kor s a 
sok gond tönkretették egészen. Az ég mindjobban elsöté-
tült. Angliából az a hír jött, hogy barátai Moore és Fisher 
vérpadon véreztek el. És váratlanul, majdnem oly hirtelen, 
mint kivánta, kialudt Erasmus földi élete fáklyája. 

Ilyen volt Erasmus élete. Egy darabig bálványozta 
a világ, majd átokkal és szidalommal támadt ellene. Mi 
megadjuk neki, a mi megilleti. Bizonyos, hogy Luther nem 
győzött volna, ha Erasmus utat nem tör, de Erasmus csak 
Luther által győzhetett. Tehetséges ember volt. Szorgalmas, 
elmés s bátrabb, mint maga is gondolá. De Európa újjá-
alkotása nem az ő müve, hanem a reformációé, melyről 
pedig azt hitte, hogy az ő művét tönkre tette. Nem is 
lehetett az máskép. Az irodalom és műveltség elősegítheti 
az élet fejlődését, mikor az élet már megvan. Türelem és 
latitudinarismus jó szolgálatot tehetnek, mikor már a lel-
kek felébredtek s a lelkiismeret szava zúg. De a mikor 
még nincs evangéliumi élet, mikor az emberek csak maguk-
nak és a gyönyöröknek élnek, mikor a vallás vakhit vagy 
hitetlenség: akkor az újjáalakítás munkájára másféle tehet-
ségek kellenek, mint a melyekben Erasmus bövölködött. 

Ezek után térjünk vissza Lutherhez. 
Froude után angolból 

(Vége köv.) Szabó Aladár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Thury Etele »Dragoni Gáspár«-ja. 
II. 

És most már az a kérdés, hogy az 1586. és 1587. 
évben kelt levelek felmutatása s tartalmuk fölismerése 
után, minő véleményt formáljunk korrajzíró azon állítá-
sáról, hogy Dragonus nejének házát 1584-ben Beythe 
Istvántól egyezkedés útján visszaváltotta? Ez nem történ-
hetett — nem is történt meg. Visszaváltásról Dragonus, 
korrajzíró tanítása szerint, nem szólhatott, s nem írha-
tott, semmiképen a soproni tanácshoz. És ha a visszaváltás 
1584-ben nem történt meg; — mi történt tehát? Az, 
hogy a korrajz írója (százat merek tenni egyre, — nem 
100 frlot 1 ellen, mivelhogy a százasokkal nem igen do-
bálózhatok, — hanem egy hibás következtetésért száz 
bocsánatkérést) Dragonusnak 1584-ben kelt levelét meg-
érteni nem tudván, készített oly valami incorrect fordítást, 
s ebből oly téves történeti eseményt vont le, melyet a 
későbbi időben kelt okmányok teljesen valótlannak s téve-
désnek bizonyítanak, s melylyel az egész ügyet össze-
kúszálta és mintegy művészi módon összezavarta. Sajnálom, 
hogy e levél — 1584-ről — nincsen meg birtokomban! 

Korrajzíró nem tud elszakadni Deregdi Anna árnyá-
tól, mely őt lidércként kiséri annyira, hogy még a 820. 
lapon is azt írja, hogy »a soproni tanács vagy tán Deregdi 
Anna azt kivánta, hogy Dragoni maga menjen személyesen 
Sopronba a ház árának felvevése s annak (t. i. háznak) 
az új tulajdonos kezeihez való átadása v é g e t t D e r e g d i 
Anna ezt nem kívánhatta, nem levén ez ügylethez, Ígé-
retének elutasítása óta — 1586. — semmi köze; nem 
kivánta s nem kivánhatta ezt a soproni tanács sem, mert 
hiszen a személyes megjelenésre semmi szükség nem volt, 
mivelhogy úgy Deven Katalin, mint férje Dragonus azt 

kérik, hogy házukat a tanács »plena cum authoritate* 
adja el. Volt-e tehát valami ok arra a személyesen meg-
jelenés követelésére, és pedig, író szerint azért, hogy Dra-
gonus az új tulajdonost a ház birtokába bevezette, s azt 
annak kezeihez adja á t? Hiszen »plena cum aut!ioritate« 
tehette s teljesíthette volna ezt, maga az erre ismét és 
ismét fölkért és fölhatalmazott soproni tanács. Ezen kí ván-
ságról legalább Körmend városának a korrajzíró által 
hivatolt, 1587. márcz. 26-ikán kelt levele egyetlen betűvel 
sem emlékezik, mint ezt alább, annak helyén, tüzetesen 
kimutatandjuk. Végül megjegyzem, hogy korrajzíró tel-
jesen nyugodt lehet; — soha senki nem fogja azt be-
bizonyíthatni, hogy »Telepontana« — lásd 131. lap — 
Kőszeget jelentene; — de azt sem fogja soha senki, még 
maga korrajzíró sem bebizonyíthatni, hogy Hidvéget je-
lenten e, — hanem jelent igen is »hídvégi«-t. — »Tele-
pontana < ugyanis nem főnév, hanem nőnemben álló 
melléknév vonatkozással az »ecclesia«-ra. Hidvégnek latin 
elnevezését soha nem láttam, nem olvastam — talán a 
hídvégi egyházi vagy községi iratokból kimutatható lenne? 
— Azt azonban hiszem és vélelmezni is merem, hogy a 
latin helynevek formálási módja szerint Telepons lehetett 
(ad forinam Aenipons, vagy Oenipons = Innsbruck) és 
innét származott a telepontanus. a, um, három végű adjec-
tivum. 

Ezek megjegyzéseim, miknek tartalmából érti a 
figyelmes olvasó, mikép engemet ezekre az a tapasztalat 
kényszerített, hogy korrajzíró, mit sajnálni lehet, a latin 
nyelvben munkakörének megfelelő képzettséggel nem bír, 
s ép' e miatt nem tudja az abbreviatiókkal teljes régi 
latin okmányokat jól leolvasni, még kevésbbé tudja lefor-
dítani, mi nem is csodálandó, mert ahhoz, hogy erre valaki 
képes legyen, hosszas tanulmányozás és a latin nyelvnek 
meglehetős, hogy ne mondjam tökéletes értése kívántatik 
meg. Ezért vannak — mint már fentebb láttuk — fordí-
tási incorrectségek korrajzában, mik közül egy-kettőt 
ígéretem szerint, immár fölemlítek. Praetor minima non 
curat! 

Mindjárt a címlapon, az első idézetben megtaláljuk 
a hibás leolvasás példáját az »egregie« szóban, mit »egre« 
helyett állított oda. kétségtelenül azért, mert ő »egre« szót 
latin szótárában nem talált, s mert nem talált, azt vélte, 
hogy az, az »egregie« adverbiumnak összevonása. Pedig 
azt a kezén forgó okmányokból nagyon jól tudhatta, hogy 
azon korban kelt iratokban az ae helyett rendesen csak 
egyszerű e betűt használtak, p. o. »ecclesie hungarice 
croaticeque collecte apud Sopronios*. Az egre adverbiu-
mot ma már aegre alakban ismerjük s használjuk és 
jelentése: »alig-alig«, »nehezen«, »nagy ügygyel-bajjal«, 
»nem örömest«. Ha ő ezt tudja, nem fordít vala oly hi-
básan s oly értelemzavaró módon, mint azt ugyanazon 
lapon találjuk. S itt mielőtt tovább mennék, előrebocsátom 
még, hogy »gratiosus« nem kedves — hanem jóságos, 
kegyes, kegyelmes jelentéssel bír — és hogy az »optimo 
jure« kifejezést azon értelemben használták mindenkor, 
midőn valamely ügy az erre legteljesebb joggal, jogható-
sággal bíró egyén vagy erkölcsi testület által nyert elin-
tézést. Ezért a korrajzíró által idézett eme passusnak: 
»quod etsi egre (s távolról sem egregie) tamen postea 
concessit. Itaque sciant hunc bonum virum concessum 
optimo jure eisdem*: jelentése s helyes értelme e lenne: 
»mit bár nehezen (alig-alig) mindazonáltal annakutána 
megengedett. Tudják meg tehát, hogy e jő ember a leg-
teljesebb joghatósággal (bíró egyén által) engedtetett át 
uraságotoknak. Igenis uraságotoknak (és nem kegyelmetek-
nek), mert az eisdem itt a »dominatiobus vestris« kifeje-
zést helyettesíti. Hibás e tétel fordítása is: »ut sua mag-



nificentia vestris dominationibus ipsum concedere digna-
retur«. Nem azt teszik, mint író akarja, hogy a Gróf ő 
Méltósága Dragonus hivatalában ottani — Sopronbani — 
folytatására átengedni — hanem csak azt, hogy Dragonust 
(lelkészül) a soproniaknak átengedi méltóztassék. Hiszen 
ez ideig nem volt Dragonus Sopronban lelkész; a lelkészi 
hivatal elfoglalhatására most kap nagy nehezen a Gróftól 
engedélyt; lelkészi hivataloskodását — a mondhatni ki-
csikart engedély után — csak most kezdheti meg. A kez-
det pedig nem folytatás . . . És ha Dragonus már előbb is 
lelkészi hivatalt viselt volna Sopronban, miért kellett nékie 
most a hatalmas Beythe nagy befolyásának igénybevétele 
mellett a lelkészi állás elfoglalhatásaért oly rimánkodva 
kérelmezni? És mint magad is érted szives olvasó, nem 
is úgy áll a dolog, mint korrajzíró akarja, hogy a Gróf 
az engedélyt jó szívvel adta volna meg. Ha jó szívvel 
adta meg, miért kellett ismét és ismét rimánkodni; ha 
rimánkodások után nyerhették meg csak az engedélyt, mi 
jelentősége van a beerőszakolt jó szívvel — készségesen 
— kifejezésnek ? Azt nem tudtuk még ez ideig, hogy 
egregie = jó szívvel jelentéssel bírjon. 

A másik fölemlítendő olvasási és fordítási vétséget 
azon levél szövegében és áttételében találjuk, melyet a 
körmendi tanács intézett volt 1587. március 26-káról 
Sopron város tanácsához, melynek szövegét író a »Szemléd-
ben ugyan nem közli és csak rövid kivonatát adja a 
320-dik lapon, de a melyet a Századokban egész terje-
delmében nyilvánosság elé bocsátott és pedig következő 
olvasási hibákkal: solertissimum helyett zelantissimum; 
expediendis helyett expcdiens; ut helyett el; vivum helyett 
unum; és servitores helyett senaiorum szavakat állít. A 
levél szövege ez: »Rogamus et oramus vestras Amplitu-
dines quatenus hunc nobilem reverendumque virum Cas-
parem Dragonum sac-rae theologiae apud nos professorem 
ac animarum nostrarum solertissimum (nem zelantissi-
mum) pastorem, dum et quando ad Amplitudines vestras 
pervenerit in suis negotiis expediendis, (nem expediens) 
ne retardens: ut (nem et) primo quoque tempore ad an-
nuntiandum vivum (tehát nem unum) verbum Dei et 
administranda sacramenta hocce quadragesimali tempore 
posset redire, ac continuus in suo officio esse. . . Dátum 
Körmendiny dominica Laetare hoc est 26. die Mártii. 
Amplitudinum vestrarum servitores (nem senatorum) etc.« 
Korrajzíró, a Századokban, e levél rövid tartalmát e sza-
vakban adja : »Körmend város tanácsának levele, mely-
ben Dragoni Gáspár professornak Sopronba menetelét 
elhalasztatni kéri.« Ugyan ki találhatna a közölt levélben 
csak egyetlen szót is, mely a korrajzíró ezen incorrect 
értelmezését igazolhatná? Sopron város tanácsa Drago-
nusnak, a megjelenésre, záros határidőt nem adott soha, 
sőt mint fennebb bebizonyítottuk, ottani megjelenését sem 
követelte. Hogy záros határidőt nem tűzött ki, ezen állí-
tásunkat igazolja és az incorrect fordítást bizonyítja a 
levél eme tétele: »dum et quando ad Amplitudines vestras 
perveneriW = akkor, a mikor tekintetességetekhez meg-
érkezend. Ha tehát záros határidő kitűzve nem volt; 
a minthogy nem is volt, mi indíthatta volna Kőszeg ta-
nácsát, hogy a fölmenetel elhalasztását kérje, vagy mint 
a korrajzíró akarja, azt írja, hogy Sopron tanácsa ne 
követelje azt, hogy Dragonus most menjen Sopronba? 
Es valóban soha nem írt és nem kért ilyenfélét Körmend 
város tanácsa, hanem kérte azt, hogy akkor, a mikor 
Dragonus ügye elintézésére Sopronban megjelenend, ne 
késleltessék őt meg, (azaz ügyének kényelmes vagy hanyag 
ellátása, vagy akadályok gördítése által) ne tartóztassák 
tőlök sokáig vissza. S ezen kérésüket azzal indokolják, 
hogy Dragonus, az ő lelkűknek gondos pásztora az Isten 

élő igéjének hirdetésére s a sacramentomok kiszolgálta-
tására közéjök mielőbb, még a 40 napos böjt ideje alatt 
visszamehessen s hivatalát folytonosan végezhesse. És 
ezen kérésre, s ennek ily indokolására kétségtelenül azon 
aggodalom késztette a körmendi tanácsot, hogyha Dra-
gonus ügyének lebonyolításában és elintézésében Sopron 
város tanácsa teljes jóakaratot, készséget és figyelmet nem 
tanusítand: akkor az ő leiküknek gondos pásztora, a ke-
resztyénség nagy innepére, húsvétra sem érkezend vissza 
Körmendre, s az úrvacsora sakramentomát közöttök e 
nagy innepen ki nem szolgáltathatja. 

Nem lehet itt figyelmem kívül hagyni, hogy korrajz-
író »hocce quadragesimali tempore« szavakat így fordítja: 
»midőn már a böjtnek is vége van«. Ha a fordítás nehéz-
ségével megküzdeni képes nem volt, hát nem tudta-e 
magát megóvni azon tévelybe eséstől, hogy egy Laetare 
vasárnapon kelt levél íróival azt mondassa: midőn már 
a böjtnek is vége van ? ! Ezt már Körmend város tanácsa 
csakugyan nem írhatta! Hiszen a keresztyén naptár meg-

állapítása óta Laetare vasárnap mindig Húsvét előtt három 
héttel van, a mikor a 40 napos böjtnek nemcsak vége 
nincsen, de mondhatjuk, hogy a böjtnek közepén vagyunk. 

Végeztem... 
És te szives olvasó! ítéld meg, megtartottam-e e 

sorok elején tett igéretemet, komoly, higgadt, tárgyilagos 
voltam-e »sine ira« ? 

Egvet szerettem volna még történeti adatok alapján 
kideríteni, azt nevezetesen, hogy Dragonus »Speculuma« 
címiratában korrajzíró által közölt eme szavak: verbo 
virae hibásan állanak verbo vitae helyett. Budapesten 
akartam a nagy könyvtárakban e tekintetben bizonyos-
ságot szerezni. Nem sikerült. Az általam vizsgálódásra 
fölkért férfiú azt írta, hogy úgy Fabónál, mint Serpiliusnál 
verbo virae olvasható (?). Ennek dacára a nyomdahiba iránti 
véleményemet továbbra I s fontartom. 

Ezen alkalomból pár szóm van hozzátok, egyház-
történelmünk terén buzgóan és hivatottsággal s tehetséggel 
munkálkodó férfiak! Az őrállók ti vagytok! Kérlek is 
benneteket, hogy egyháztörténelmünk terén kísérjetek 
figyelemmel minden törekvést. Ne kicsinyeljetek semmit, 
ne hallgassatok el semmit, a magát tekintélyül felemelni 
akaró egyén ellenében. Elbirálástokban legyetek igazságo-
sak ; a törekvőt el ne kedvetlenítsétek; a gyengét erősít-
sétek; az erőset érdeme szerint méltassátok. Én e téren 
csak mint dilettáns működtem s működöm s ha egvszer-
másszor kénytelen voltam valakit a történeti igazságra 
figyelmeztetni, ezt mindenkor legjobb akaratból tettem. 
Mostani föllépésem talán utolsó. Időm lefolyt! S Vörös-
martyval szólva: 

» Engem a mély sír partjára 
A halál vár vég-csatára«. 

Ti ifjak álljatok a gátra. Nem lehet csekély értékű-
nek tartani a figyelmet, az ellenőrzést, mit ily ügyben 
szeretettel s jóindulattal gyakorolni fogtok ! 

A korrajzíró előtt pedig egy példát említek föl 
azért, hogy »cselekedjék hasonlóképen«. Midőn gróf Teleki 
Sámuelt, ezt az európai műveltségű férfiút a dunamelléki 
ev. reform, egyházkerület főgondnokává választotta, nagy 
odaadással és szorgalommal kezdte tanulni és meg is 
tanulta a héber nyelvet. S midőn egyszer ez izzasztó 
munkában találta egyik rokona, s őt buzgólkodásának 
szükség feletti voltára figyelmeztette s a héber nyelv 
tanulásáról lebeszélni akarta volna, a nemes Gróf azt 
felelte: mit gondolsz? én mint főgondnok köteles vagyok 
a theologusok és fölszentelendő lelkészek vizsgáján jelen 
lenni és superintendensemmel együtt a vizsgáló bizottság-



ban praesideálni: hát ott üljek én, és vájjon ülhetek-e én 
ott az elnöki széken, ha csak pictus masculus vagyok, ha 
a censendusokhoz kérdéseket intézni, s héber nyelvbeni 
jártasságuk mértékét elbírálni nem tudnám? Micsoda fő 
curator és minő vizsgálati elnök lennék én ekkor? 

Tanuljon ebből a korrajzíró, kit még fiatal ember-
nek tartok. Ő az egyháztörténetem terén tanúsított mun-
kálkodása által sikert akar elérni. Ha igen! . . . tanuljon 
meg latinul. Ha a siker, az ő sikere arányban állana 
azzal a törekvéssel, azzal a lázas buzgalommal, mit ő e 
munkatéren nyilvánvalóvá tett és vesz: úgy őt egyháztör-
ténetünk munkásai között a legelsők közé állíthatnék, 
így? . . . nincsen siker, mert hiányzik a siker föltétele, 
a latin nyelv tudása. S ez bebizonyul minden cikkéből, 
hol neki latinból kellett fordítani. 

Azért a korrajzírótól most is csak Sibolti eme sza-
vaival tudok megválni: *ne legyunc batrac, hanem ví-
gyazóc, nagy szorgalmatossagval tanulvan.« 

Makó. Szőllősi Antal. 

B E L F Ö L D . 

Az ev. gyámintézet munkája. 
I. Munka. 

A gyámintézet 35-ik évi számadása kiadatott és 
hozzánk is beküldetet t. 

A tanulságos kimutatásból, minapi kimutatásunk 
kiegészítéséül, közöljük a lényegesebbeket: 

1. Az egyetemes gyámintézet évi bevétele volt: 
Központban 23,836 forint 76 kr., bányakerületből 

3240 frt 79 kr., dunáninnenről 3027 frt 44 kr., dunán-
tulról 4630 frt 96 kr., tiszai kerületből 4199 frt 93 kr., 
38.935 frt 88 kr., ( + 3499 frt 80 kr.) 

A központi bevételben a német G. A.-egylet évi 
adománya 14,612 frt 21 kr , melynek levonásával a gyám-
intézetnek saját köréből jött évi bevétele volt 24,323 frt 
67 kr., vagyis 6146 frt 96 krral több, mint 1894-ben. 

A bevételhez járultak: alapítványi adományaikkal 
özv. Dörflerné Nagy-Szombatban végrendeletileg 1000 frt, 
Herrmann Gusztáv egyháztanácsós Lőcsén 1000 forinttal, 
André Ernő Pozsonyban 500 frttal, gróf Zay Miklós Zay-
Úgrócon és Sztehlo András Budapesten 100—100 frttal; 
a központban alapított Gusztáv Adolf-emlékhez egyházak 
és egyesek 2365 frt 80 krral. 

2. Az egyetemes gyámintézet kiadott tőkésítésre 
7550 frt 5 krt, a német Gusztáv Adolf-egyletnek 1460 frt, 
egyházaknak és intézeteknek évi segélyül 26,236 frt 66 krt, 
folyó költségre 2118 frt 4 krt, fentartott 1571 frt 13 krt. 
összesen 38935 88 kr. 

3. Az egyetemes gyámintézetnek 1860-tól összbevé-
tele volt: 

Központban 171,655 forint 1 kr„ bányakerületből 
86,156 frt 76 kr.. Dunáninnenről 59,516 frt 38 kr.. Dunán-
túlról 97,686 frt 46 kr., tiszai kerületből 89,644 frt 56 kr., 
összesen működésének 34 éve alatt 504,609 frt 17 kr., 
s ezenkívül a német Gusztáv Adolf-egylet köréből 41,5050 
forint 46 kr., működésének anyagi eredménye volt tehát 
eddig 919,659 frt 63 kr., vagyis ebből egy évre esik át-
lagosan 26,275 forint évi bevétel. E bevételhez a hivek 
minden évben lelkenként átlag 1.09 krral járultak. 

4. Az egyetemes gyámintézetnek összkiadása volt 
1860-tól: 

Egyházak részére 614,686 frt 67 kr., (67 54%), inté-
zetek és egyesek segélvezésére 126,905 frt 95 kr. (13.52), 
tőkésítésre 113,174 frt 91 kr. (11'97%-tóli), folyó költségre 
40,841 forint 11 kr. (4-39°/0-tóli) és fentartva, átmeneti 
24,050 frt 99 kr. (2 58%-tóli), összesen 919,659 forint 
63 krajcár. 

5. Az egyetemes gyámintézet tőkevagyona 1894. 
végén volt: központban 91,703 frt 97 kr., bányakerület-
ben 4549 frt 51. kr., Dunáninnen 4832 frt 99 kr., Dunántúl 
12,503 frt 95 kr. és a tiszai kerületben 13,604 frt 32 kr., 
összesen 127,346 frt 94 kr. ( ^ 7481 frt 81 kr.) 

6. Az egyetemes gyámintézet kiváló munkatársaivá 
váltak a női és ifjúsági gyámintézetek. Ilyenek a nőegy-
letek közül: Budapest 575 frt. Székesfehérvár 68 forint, 
Sopron 242, Lőcse 329 frt, Rozsnyó 118 frt és Dobsina 
162 frt évi bevétellel; — a fő- és középiskolai ifjúsági 
egyletek közül pedig: Új-Verbász 5 frt, Csaba 5 forint, 
Szarvas 22 frt, Pozsony 60 frt, Sopron 103 frt, Bonyhád 
5 frt, Eperjes 67 frt, Késmárk 30 frt, Igló 40 frt, Rozsnyó 
5 frt, Rimaszombat 22 frt és Nyíregyháza 48 frt. Gyűjtés 
történik ezenkívül Lőcsén és Miskolcon az idegen közép-
iskolákba járó hitsorsos növendékek körében. 

A fentemlített női és ifjúsági egyletek ez évben 
1935 frt 74 krral járultak a gyámintézet összbevételéhez. 

7. A 631 anyaegyház közül ez évben: Bányakerület-
ből 31 Dunáninnenről 33, Dunántúlról 13 és a tiszai kerü-
letből 6, összesen 83, egyház nem adakozott. 

8. Hivatalos egyházalapítványokból és adományokból 
befolyt: Ő felségétől a királytól 300 frt, a 24 ezer forint 
államsegélyből 16,367 frt 60 kr., a 12 ezer frt Baldácsy 
alapítványi jövedelemből 7433 kr., a házassági felment-
vények díjjából 1130 frt 96 kr., a bányakerületbeli Székács-
és Pohl-alapokból 750 frt, a dunáninneni Reischel-féle 
alapból 4480 frt. a dunántúli Radó Kálmán és Palló-féle 
alapból 700 frt és a bécsi Atzendorfer-féle alapból 200 frt, 
összesen 59,058 frt 22 kr. Kaptak pedig ezen összegből: 
intézetek 16,040.frt 32 krt, alapok 5513 frt 39 krt, egy-
házak 24,555 frt 78 krt, egyesek (vallástanárok 1194 frt 
28 krt, lelkészek 5120 frt 91 krt, tanítók 980 forintot, 
özvegyek és árvák 5653 frt 54 krt.) 12,948 frt 73 krt, 
összesen 59,058 forint 52 krt. Ehhez járul a közalapnak 
40 ezer frt kiosztása. Ezzel a segélyösszeg 99,058 írt 52 kr. 

A gyámintézet és vezetői ellen ujabb időben a né-
met és tói nyelvű papság köréből némelyek (pl. Zoch 
esperes Schwerinben) külföldön, sajtóban, magánlevelek-
ben és gyűlési felszólalásokban méltatlan vádakat emeltek. 
A kimutatás számadatai fényesen megcáfolják e hitvány 
rágalmakat. Kapott ugyanis a gyámintézetből: 

m a g y a r tót és tót ta l v. 
e g y h á z a k Összesen 

gy. f r t gy . f r t gy . f r t gy . f r t gy. f r t 
Bányaker. 9 1518 ö 766 9 1462 11 2921 34 6667 
Dunáninnen 5 837 5 421 14 1804 l t 1652 35 4714 
Tiszai ker. 18 4096 14 2725 28 3626 4 378 64 10822 

82 6448 24 3912 51 6892 26 4931 133 22203 

Ezen összesített kimutatásnak részleteit a szerkesztő-
ségnél betekintésül, vagy ha úgy tetszik közlés végett 
leteszszük. 

A gyámintézetnek és a közegyháznak jóindulatát, 
azt a nobilis eljárását, hogy a segély kiosztásánál nem a 
nyelvre és helyre, hanem a szegénységre van tekintettel, 
legjobban jellemzi ez évben is az ú. n. renitensekkel való 
elbánás. 

A híressé vált öt egyházmegyéből ugyanis ez évben 
a gyámintézet céljaira egy krajcár sem folyt be. A köz-
ponti elnök, hogy az egyetemes gyámintézet számadása 



ez évben is teljes legyen, beszerezte és kinyomatta az 
adatokat. Ezekből kitűnik, hogy Árva 26, Liptó 153, 
Nyitra 23, Trencsén 53 és Turóc 10J frt, összesen tehát 
355 frtot gyűjtöttek. 

Ennek ellenében : 
Árvában : A.-Kubin 757 frtot, tehát . . 
Liptóban: misszió 239. K.-Bobrócz 146, 

Király-Lehota 170, Rózsahegy 120, 
Vázsec 30 és a lehotai leik. 100 frtot 

Nyitrában: Kosariszkó 48, Ny.-Szerda-
hely 200, Salgó 534, ezenkivül Saigon, 
Vágujhelyen és Szerdahelyen a lel-
készek 100—100 frtot . . . . . 

Trencsénben: Beckó 66, jKtina 33, Laáz 
304, Rajec 138, Trencsén 178. T.-Tep-
lic 51 és a bukóci, ozori és laázi lel-
készek 100 írtjával 

Turócban: Pribóc 229, Turóc-Szt-Márton 
197 és a blatnicai, prónai, jeszeni és 
háji lelkészek 100 írtjával 

adott 
26 

kapott 
756 frt. 

153 905 frt. 

23 1082 frt. 

53 

100 

1070 frt. 

826 frt. 
355 4639 frt. 

Nyertek tehát a martyrok ez évben a magyar egy-
házon 4284 frtot. 

Egyházkerületenként és nyelv szerint a mult évben 
következőleg oszlott meg a segély: 

Bányaterületben: magyar nyelvű egyház kapott 
összesen 1518 frtot. német 766 frtot, tót 1462 frtot, vegyes 
nyelvű 2921 frtot. 

Dunáninneni kerületben magyar egyházak 837, né-
met 421, tót 1804, vegyes nyelvű egyházak 1562 frtot. 

Tiszai kerületben magyar egyházak 4093, német 
nyelvűek 2725, tót nyelvűek 3626, vegyes nyelvűek 378 
forintot. 

A számok emez ékes beszédével szemben némuljon 
el minden gyanú és rágalom! 

N E K R O L O G . 

Támer János. 
1843—1896. 

December 18-ikán kisértük örök nyugalma helyére 
Támer János, a tolna-némedi ev. egyház buzgó lelkészé-
nek, a tolna-baranya-somogvi egyházmegye alesperesének 
hült tetemeit. Legszebb férfi korában szólítá el őt a várat-
lan halál, megfosztva benne az árván maradt gyermekeket 
a gondviselő apától, az agg édes anyát mindenétől, a 
gyülekezetet hű lelkipásztorától. 

Támer .János született Sár-Szt-Lőrincen,' 1843. dec. 
23-kán. Támer János kovácsmester és Varga Erzsébet egy-
szerű polgárrendű szülőktől, kiknek alacsony házikóiban, 
a szűkes anyagi helyzet mellett is, az evang. keresztyén 
családélet boldogsága lakozott. János fiúk már a népisko-
lában magára vonta a tanító, valamint b. e. Badics István 
akkori lelkész figyelmét, s ez utóbbi, noha akkor az ottani 
gimnázium szünetelt, módot talál benne, hogy a tehetséges 
és szorgalmas fiú a tanulói pályára léphessen. Beajánlotta 
rokona Turcsányi Ede soproni tanárhoz, ki ingyen szállást 
adott neki, sőt az alumneumi díjt is segítette fizetni. Hálá-

san emlékezett mindig a boldogult ezen jóltevőjéről. Idő-
közben megnyilt Lőrincen az algimnázium, épen jókor 
arra, hogy a 4-dik osztályt jó szülői körében otthon jár-
hatta ki. Azután az 5-dik osztályban ott fenn Sopronban, 
ingyenes alumneum, egy kis stipendium, egy kis priváta, 
s onnan hazulról egy kis segítség mellett, valahogyan csak 
eléldegélt. 

Támer osztályában a jelesek között foglalt helyet. 
Gyurátzcal, Bognárral, a két Radóval. Mint theologus be-
jutott a Lenek nagykereskedői házba nevelőül. Lehr, Zeige, 
Thebusz János után. Tanulmányai befejezéseül kiment a 
halléi egyetemre, s onnan haza jővén, a szentlőrinci al-
gimnázium tanárává választatott. Majd nemsokára (1869) 
a némedi gyülekezet hívta meg lelkészül. 

Jtt, bár szerény, de biztos állást nyervén, kiutazott 
Haliéba, hogy mint férj és feleség térjen haza szive választott-
jával, Wiedemann Márával. Ez áldott emlékű nő, szülőt, 
testvért, rokont, hazát elhagyva, lemondott a magasabb 
kultura által nyújtott minden nemesebb élvezetről és egy 
németországi egyetemi városból eljött Némedibe, a bibliai 
nő példája szerint: »A te hazád az én hazám, a te néped 
az én népem !« A családi boldogság hajléka volt a némedi 
nádfedelű, alacsony paplak. De ez a boldogság csak rövid 
ideig tartott. Előbb az aggodalom, majd a reménytelenség 
setét felhői boríták a boldogság mosolygó egét. A hőn 
szeretett nő sorvasztó betegsége halállal végződött, 1881 
szülő városában, hol az orvosok tanácsára gyógyulást 
keresett. 

Támer, négy kicsiny árvával özvegyen maradva, 
gondolni sem akart arra, hogy gyermekeinek mostohát 
hozzon a házhoz. Apai kötelességeinek s hivatalának élt 
s a fokozott munkában keresett s talált mély fájdalmára 
balzsamot. 

A gyengéd édes apa szeretetébe fogadott minden gyer-
meket, s a tanítóval, kinek a szó legnemesebb értelmében 
barátja volt, egyetértve, az iskolai fiatalság valláserkölcsi 
nevelésében összpontosította lelkipásztori munkálkodását. 
Az apróbb gyermekek is, úton-útfélen, csak úgy repestek 
feléje. A gyülekezet felnőtt tagjai minden ügyökben ő hozzá 
fordultak tanácsért, mert tapasztalták, hogy soha sem volt 
okuk megbánni, ha lelkipásztoruk tanácsára hallgattak. 
Rendbe hozta kicsi egyházközségének zilált állapotban 
talált anyagi ügyeit, keresztülvivén. hogy az egyházi teher-
viselésben az evangeliumi elv érvényesüljön: »a kinek 
több adatott, attól több követeltetik«. 

Az egyházmegye népoktatási ügyének szolgál mint 
iskolalátogató (körlelkész); majd mint a sió vidéki tanítói 
körnek, utóbb mint az egyházmegye népiskolai bizottsá-
gának elnöke. Majd Guggenberger leköszönte után a gyü-
lekezetek többsége bizalmából alesperessé választatván, 
a nagy kiterjedésű tolna-baranya-somogyi egyházmegye 
népoktatási kormányzatát egészen átvette, a mely hiva-
talra a mult nyári gyűlésen tartá nagy reményekre jo-
gosító székfoglalóját. Fájdalom, hogy alig egy félévig vi-
selhette e hivatalt. 

Sokoldalú elfoglaltsága mellett az ókori, valamint 
a magyar és német irodalom klasszikusainak tanulmá-
nyozására is fordított időt. A költészet oltárán ő maga is 
áldozott, s minden költeményében a mély vallásos érzés szó-
lamlott meg. A »Protestáns Pap« folyóirat füzeteit nem egy 
szép virága ékesíti az ő vallásos költészetének. Nagyobb költői 
elbeszélésében, melyet >Szabados Ilonka* címen önálló 
kötetben kiadott, a valódi keresztyén nő eszményképét, 
lelki küzdelmeit s a hit és szeretet által kivivott győze-
delmét festi eleven színekkel. Ez eszménykép glória-kere-
téből felejthetetlen nejének megdicsőült erkölcsi vonásai 
bontakoznak ki. 



Felejthetetlen barátom! Váratlan, hirtelen bekövet-
kezett halálod előtt csak egy rövid héttel olvasád fel a 
gyülekezetben az adventi igéket: »Akkor lésznek jelek a 
napban, a holdban és a csillagokban*. Te reád minden 
ily előjel nélkül, nagy hirtelen jött reád ama nap! Nagy 
hirtelen, váratlanul szólított téged számadásra a te LJrad, 
bizonynyal, mert tudta, látta, hogy a te számadásod rend-
ben van. Azon szolgák közül való voltál te, a kiket az 
Úr vigyázva talál, foglalatoskodva az Úr dolgában : Ki-
esett kezedből az irótoll, s egy szó, egy jajkiáltás nélkül 
hanyatlottál szeretteid ölelő karjai közé, s ezek feljajduló 
sikoltására a te lelked már onnét felülről hallá a választ: 
»Ne sírjatok, én nem hagylak benneteket árvákul*. De-
cember 15-én, advent harmadik vasárnapjának estéjén 
oly hirtelen szűnt meg dobogni a nemes szív, hogy egy 
végbucsú kisóhajtására sem volt képes. A forró csókok 
már hideg ajkakra, a könnyek már hideg tetemre hullottak. 

Siratja négy árva és az agg édes anya; siratja 
gyülekezete; siratja minden ismerője. »Multis ille bonis 
flebilis occidit* és a kik benső barátai voltak, mind egvtől-
egyig ezt jajtgatják: Nulli flebilior, cjuam mihi!« 

A részvétnek, a gyásznak s a vigasztalásnak kifeje-
zést adott Torda Lajos szárazdi és Sántha Károly sár-
szentlőrinci lelkész. 

A porladó romoknak legyen könnyű a föld! 
A sokakat az igazság megismerésére vezérlett lélek 

tündököljön örök fényben, mint a csillagok! 
Lágler Sándor. 

R É G I S É G E K . 

Egyházi régiségek. 
I. 

Méltóságos Püspök, nekünk nagy jó s kegyelmes 
Urunk ! 

Nagy alázatossággal kényteleníttetünk Excellentiádat 
mint kegyelmes jó Urunkat együgyű s alázatos instántiánk 
által requirálván búsítanunk. Bölcsen tudva lenni tudjuk 
Excellentiád előtt, hogy ezen proxime elmúlt martius ha-
vának harmadik napján Tisztelendő Páter Generális — 
Vicarius Lenty István urunk szegény helységünkben visi-
tatiónak okáért megfordulván, együgyű Reformáta Eklé-
zsiánkhoz alkalmaztatott sz. sakramentomi eszközöket, 
úgymint kelyhét és tányérocskát hogy láthassa, tőlünk 
kiadni kivánta. Mely ebbéli kérésének Tisztelendő Páter 
Generális — Vicarius Urunknak engedelmeskedni kíván-
ván, erga reversalis, hogy akkor következő vasárnapra, 
mihelyést Excellentiádnak bemutatja, azonnal per fideles 
kezünkhöz visszaküldi. Mely edényeinket mindekkoráig 
nem kevés szivünk fájdalmával várván, kezünkhöz nem 
vehettünk. Nem gondolhatjuk micsoda okbul, holott mind 
Nemzetes Mészöl uraiméktól adatott nálunk levő tanú-
bizonyság-levelekből, mint kiknek atyáiknak kegyes for-
golódásukból s költségekbül török háborúban csak mint 
egy üveg pohár oly corpusban lévén, annakutánna Rév-
Komárom városában Kurucz-világ előtt tíz-tizenhét esz-
tendőkkel ötvös által, több matériát hozzátétetvén, 60 fto-
kért renováltatták; mind pedig mostan is helységünkben 

lakos nyolc megélemedett öreg tagjai eklézsiánknak jó 
lelkek esméretek szerint vallják s bizonyosan tudják, sőt 
hittel is megbizonyítják, hogy törökvilágban is azon régi 
üveg-pohár forma kisded corpusbul álló pohárbul élvén, 
hanem annakutánna Mészöl uraimék kurucz-világ előtt 
circiter tiz-tizenkét esztendőkkel, mint tehetséges tagjai 
Ecclésiánknak, azok renováltatták, mely edény s pohár 
mind az időtől fogva azon formában birtokunkban állott. 

Melyre való nézve Nagyságodat s Excellentiádat 
mint kegyelmes jó Urunkat kényteleníttetünk együgyű 
követünk s alázatos instántiánk által megkeresnünk, mél-
tóztassék Excellentiád azon tulajdon magunk drága köl-
cségünkkel szerzett jószágunkat resignáltatni. Melybéli ke-
gyes gratiáját Nagyságodnak s Excellentiádnak hosszas 
életeért való buzgó könyörgésünkkel meghálálni el nem 
mulatunk. A mint is maradunk Fátkán Die 1-a Április 
1749 Nagyságodnak s Excellentiádnak, mint nekünk nagy 
jó kegyelmes Urunknak méltatlan feje hajtott alázatos 
szegény szolgái, pátkai helvetica Confessión levő lakosok 
közönségesen. 

II. 

Anno 1749 die 2-a Április. 
»Az üdvösség poharát vészem, és az Úr nevét se-

gítségül hívom: fogadásimot megadom az Úrnak az eő 
egész népe előtt. Solt. 115. Én is a belől megírt poharat, 
vagyis a mint már szoktuk nevezni, kelyhet, mint üdvös-
ségnek poharát kezemhez vévén, és erre az úr nevét 
segítségül hiván, sőt nemcsak a köznép, hanem mind 
Bécsben, mind Pozsonyban és még más helyekben is tar-
tózkodó nagy Méltóságok és főfő Rendek előtt megmuto-
gatván, mindenütt ugyancsak üdvösség poharának, avagy 
oly edénynek és kehelynek ismertetett lenni, melyben a 
bűnök bocsánatjára, következendőképen az idvességre a 
bor színe alatt a Krisztus Jézusnak valóságos szent vére 
áldoztatott. Isten eö Szent Fölsége titkos gondviseléséből 
azon sz. pohár ismét hazajővén, azt előbbeni szentségére 
hozni és ugyan a végre meg is tartani, és újonnan meg-
tisztogattaiván s megaranyoztatván, ugyanazon pátkai 
Catholieus keresztyén Pápisták templomába adni igye-
kezünk, s bizonyosan oda is adgyuk. Dat. Veszprém, die 
es Anno quibus Supra. Biró Márton veszprémi Püspök 
m. pr. (Sajátkezű hátirata a püspöknek). 

III. 

Alább megh írt praesentibus adom tudtára a kiknek 
illik, hogy pátkai helvétiai Confession levő lakosoktul bi-
zonyos régi ezüst kelyhet tálocskájával együtt kezembe 
vévén, és azt Méltóságos é^ Nagyságos Padányi Bíró Már-
ton weszprémi püspök eő Excellentiája parancsolatjából, 
hogy titulált Méltóságos úr is megtekinthetné Veszprémbe 
magammal elviszem; oly conditióval mindazáltal, hogy 
előbb titulált M. Püspök úr azt megtekintvén, a jövő vasár-
napra (ha az ugyancsak ö kegyelmekének Ítéltetik lenni) 
minden fogyatkozás nélkül az ő kegyelmek kezébe vissza 
nem küldené, tehát adván teljes hatalmat ő kegyelmeknek 



hogy csak ezen levelemnek erejével is annak az árát in 
dupló egy Ns vármegye Esküttve avagy Szolga-Birája által 
minden erre teendő költségekkel és fáradságukkal együtt 
szabadon megvehessék eő Excel lentiáján. Dátum in Poses-
sione Pátka Die 3 Mártii Anno 1749. Lenthi István Vesz-
prémi Vicarius Gralis. (Ép nemesi pecsét) 

IV. 

Mi aláb megírtak praesentibus valljuk és jólelkiis-
merettel, sőt hitünk szerint is áttestáljuk, hogy a pátkai 
refta sz. Eeclésiához alkalmazott sz. sacramentumi esz-
közök, ű. m. pohár és tányér a mi megboldogult atyáink-
nak, úgymint Mészely János és Mészely Gergely uraink-
nak és atyáinknak tulajdon keresett javai, melyek a sok 
háborús időben megvittattak, sőt meg is törettek levén, 
Komárom városában ötvös által megújíttattak, a mint még 
élő édes Anyánk Asszony, ki már 81—nyolcvanegy esz-
tendőket élt, mindezekről élő bizonyságot tészen, és magunk 
is megboldogult Atyáinknak szájukból és szavokbol sok-
szor hallottunk s bizonyosan értettük. Melyet kívántunk 
magunk tulajdon nevével és pecsétinkkel is megerősíteni. 
Bogárdon Ao 1748. 16. Decembris. Mészéi János m. pr, 
Mészely István m. pr. Mészelly Gergely m. pr. (A pecsé-
tek épek, de az utolsó különbözik a két elsőtől.) 

Közli: Földváry László. 

I R O D A L O M . 

** Kálvin János élete* Irta Budai János berek-
böszörményi ref. lelkész, kiadja Hornyánszky Viktor. Buda-
pest, 11 képpel, nagy 8-adrétü 124 lap, ára csinosan 
kötve 1 frt. — A Hornyánszky-cég legújabb időben több 
szép vallásos könyvvel gazdagította irodalmunkat. A Ke-
nessey-féle Bibliai női alakok, a Jámbor Lajos »Jézus 
élete* és »Ószövetségi történetek* című verses művei, a 
Balogh E. készítette Jones Mari stb. új és magokhoz való 
társat kaptak Budai János »Kálvin életé«-ben. Nem tudo-
mányos életrajz akar ez lenni, hanem a nagy refcrmátor 
tanulságos életének, világra szóló működésének épületes 
rajza. Tehát népszerű és nem csupán népies életrajz, mely 
azonban a Kálvinéletrajzok tudományos színvonalát meg-
tartva, rokonszenvesen ismerteti a genfi reformátor hatalmas 
egyéniségét és áldásos működését. Anyagát csaknem kizá-
rólag Révész Imre Kálvinjából vette, de nemesen népszerű 
formáját egészen a szerzőtől nyerte, ki nagy tapintattal 
s a vonzó és építő vonások, adatok és jelenetek szeretet-
teljes kidomborításával írta meg csínos művét. A könyv 
a következő fejezetekre oszlik: I. Kálvin János születése, 
gyermek- s ifjúkora. II. Kálvin bujdosása. III. Kálvin János 
Ráselben, irodalmi munkálkodása. IV. Kálvin János Genf 
városában. V. Kálvin első küzdelmei Genfben, száműze-
tése. VI. Kálvin János a számkivetésben. VII. Kálvin János 
visszatérése Genfbe. VIII. Kálvin Genfnek új rendszabá-
lyokat készít. IX. Kálvin küzdelme az egyházi rendszabá-

lyok mellett. X. Kálvin János életének utolsó évei és ha-
lála. A könyv tartalmát pedig a következő képek egészítik 
ki: 1. Kálvin János arcképe. 2. A fiatal Kálvin Bourges-
ben egy családnak a bibliát magyarázza. 3. Kálvin az 
angoulémi barlangban az úrvacsorát kiszolgáltatja. 4 A 
genfiek esküje. 5. Kálvin fenyegettetése a rivei tem-
plomban. 6, Kálvin visszatérése Genfbe. 7. Genf város 
látképe. 8. Kálvin a genfi szt Pétertemplomban megta-
gadja az úrvacsorát a libertinusoktól. 9. Kálvin száműze-
tését várva, bucsú-prédikációt tart. 10. Farel utolsó talál-
kozása Kálvinnal. 11. Kálvin halála előtt a tanácsot fo-
gadja. — A könyv kiállítása csinos, képei sikerültek. Meg-
érdemli, hogy mind a nép, mind a műveltebb közönség 
körében minél szélesebb elterjedést nyerjen. A kiadó Hor-
nyánszky-cég lelkészeknek és tanítóknak utólagos elszá-
molásra (1896. március 15-ig) 20% árengedéssel bizo-
mányba is ad példányokat s az el nem adott példányokat 
visszaveszi. 

** Időszaki egyházi sajtónk a múlt év folyamán 
számban ismét szaporodott. Mult évben keletkezett a fő-
városban az »Evangélikus Családilap«, melyet a Luther-
társaság kiadásában Bereczky Sándor hitoktató szerkeszt; 
életrevaló, kis lap, kár, hogy havonként csak egyszer jele-
nik meg. — Tavaly indult meg Nagyváradon az »Ébresztő* 
című református néplap, havonként kétszer, kép nélkül, 
változatos tartalommal, de elkelne benne egy kissé több 
evangeliumi erő. — Határozott evangeliumi szellem hatja 
át »Az evangyelista« című új vallásos lapot, melyet Kecs-
kemétiig Ferenc ref. lelkész indított Békésen; ezen azonban 
az angolos methodismus is sokszor megérzik. — Hasonló 
evangeliumi, de kissé idegenszerű az > Örömhír< című 
most megindított prot. lapocska, mely szerkesztő megneve-
zése és megszabott határidő nélkül Budapesten jelenik 
meg, — Ugyancsak a mult évben támadt fel halottaiból 
a »Reformátusok Lapja« című hetilap, mint a »Szatmári 
prot. irodalmi kör* közlönye, mely se nem egyházi, se 
nem népies vallásos lap. hanem a kettőt közvetítő egyház-
társadalmi lap; szerkesztők Biky Károly györgyteleki és 
F. Varga Lajos majtisi lelkészek. — Szerkesztőt, alakot 
és helyet cserélt az újesztendőben az »Evang. Egyház és 
Iskola«, mely Trsztvénszky Ferenc kezéből Pozsonyból 
Veres József szerkesztésébe ment át Orosházára. A szer-
kesztőváltozás. az első szám után ítélve, nem lesz hátrá-
nyára a lapnak. A többi egyházi lapok körül semmi vál-
tozás nincs az újévben, pártolás tekintetében is megvannak 
a régi mizériák, sőt mint a »Sárosp. Lapok* feljajdulásá-
ból és hátralék-kimutatásából látjuk, Sárospatakon sincs 
különb világ, mint Budapesten. — Régi és újabb lapjaink 
névjegyzékén végig tekintve, elmondhatjuk: lapunk az már 
van elég, talán több is, mint kellene; most már csak az 
kellene, hogy elég legyen az olvasó meg az előfizető is! 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című nagyszabású illusztrált munkából most je-
lent meg az 50-ik füzet, a melyben a szerző, Gracza 
György Budapest megszállását és Windischgrátz garázdálko-
dásait mondja el igen érdekesen. A füzet egykorú képei ezek : 



Részlet a tiszavidéki harcokból. Az aradi gyásznapokból. 
Az 1849-ik évből az október hónap. Szózat 1849-ből 
Kőrossy Sándor 1848/49-iki honvédtiszt rabbilincse. A 
gödöllői kastély 1849-ben. Részlet Nagv-Szeben 1849-ik 
március 11-iki ostromából. 

** A Szalay-Baróti-íéle »Magyar Nemzet Törté-
nete «, melyet a Wodiáner F. és fiai cég pontosan és ren-
desen bocsát közre, most jelent meg a 29. füzei. Folyta-
tódik benne Hunyadi Mátyás korának tárgyalása, mely csak 
a következő füzetben fog befejeződni. A szerzők a legnagyobb 
gonddal és alapossággal adják elő nemzetünk történetének 
e dicsőséges esztendőit, érdekesnél érdekesebb képekkel 
emelve munkájok érdekét. Székely Bertalan híres képe, 
V. László és Czillei igen szép másolatban külön műmellékletül 
van e füzethez csatolva, a szövegben pedig megvan aztán 
Pod.jebrád cseh király arcképe, Mátyás banceni szobra, 
pajzsa, aláírása, a bécsi múzeumban levő relief-képe stb. 
A Szalay-Baróti-féle történet egyik szép irodalmi emléke lesz 
az ezredéves ünnepnek és megérdemli, hogy minden magyar 
család könyvtárában helyet foglaljon. Egy-egy füzet ára 
30 kr. Megrendelhető a kiadócégnél. Budapest Andrássy-
üt 21. sz. 

E G Y H Á Z . 
Az országos lelkészi gyámintézet intéző bizott-

sága december 30-án ülést tartott Budapesten. Tárgya a 
gyámintézet berendezése volt. A gyámintézet pénzeinek 
kezelésére két fővárosi pénzintézet tett ajánlatot, ú. m. a 
m. földhitelintézet és a pesti hazai első takarékpénztár. A 
bizottság a földhitelintézettel lépett alkudozásra, mert ennek 
az ajánlata előnyösebbnek mutatkozott, mint a takarék-
pénztáré. A gyámintézet pénzei földhitelintézeti papiro-
sokban helyeztetnek el, mire nézve a földhitelintézet szer-
ződésileg kötelezi magát, hogy mindig a legolcsóbb, illetve 
legjobban kamatozó saját papírjaiba fogja a pénzt befek-
tetni ; továbbá a földhitelintézet a gyámintézet pénzeit 
egészen ingve fogja kezelni. A földhitelintézettel valószerző-
déi ideigl. megkötésére a bizottság elnöksége fölhatalmaz-
tatott. Végül a bizottság utasította az előadóját, Petri Elek 
theologiai tanárt, hogy készítse el a gyámintézet ügyrend-
jét, melyet, a mint a bizottság véglegesen megállapítja, a 
gyámintézet alapszabályaival és kezelési szabályával együtt 
ki fognak nyomatni. 

Három legnépesebb gyülekezetünk Debrecen, 
Budapest és Hódmezővásárhely. E három gyülekezet mult 
évi népmozgalmi adatai a következők : Debrecenben szü-
letett 1800, miből törvénytelen 234; meghalt 1584; há-
zasságra lépett 364 pár, miből csak 71 a vegyes pár; 
áttért 32; kitért 20; a születés a halálozást felülhaladja 
216-al. — Budapesten született 1579, miből 450 törvény-
telen; meghalt 1145; házasságra lépett 571 pár, miből a 
nagy többség vegyes pár; áttért hozzánk 132, miből 
31 zsidó; kitért 46; születés és áttérés által szaporodás 
520. — Hódmezővásárhelyen született 1087, miből tör-

vénytelen 41; meghalt 938; házasságra lépett 312 pár: 
miből csak 30 a vegyes; áttérés, kitérés nincs kimutatva; 
születés általi szaporodás 151. A szaporodás mind a szü-
letések, mind az áttérések által legnagyobb Budapesten. 

A nógrádi ág. h. ev. egyházmegye dec. 30-án 
Losoncon tartotta meg rendkívüli közgyűlését. E gyűlésen 
iktattattak hivatalaikba báró Buttler Ervin e. m. másod-
felügyelő s Vladár Miksa sziráki lelkész alesperes. Ugyanez 
alkalommal újította meg az egyházmegye tisztikarát is, 
megválasztván a következő hat évre: e. m. jegvzőkül 
Simonidesz János, Hrk János, Biszkup Béla lelkészeket, 
Horváth Danó, Hanzély Gyula, Zelenka János világiakat; 
pénztárossá Frenvó Gyulát, ellenőrré Ivánka Györgyöt, 
levéltárossá Margócsy Józsefet; törvényszéki bírákká Vladár 
Viktor, Holes Danó, Maróthy Emil lelkészeket s Galáth 
Samu tanítót, kiegészítőlég három évre; s végül a nyolc 
körlelkészt. A közgyűlés után az új másodfelügyelő által 
adott gazdag közebéden vettek részt a gyűlési tagok, vala-
mint városi és megyebeli előkelő vendégek, a hol a rokon-
szenves, szép reményekre jogosító fiatal felügyelő, sok 
lelkes, őszinte szívből eredett felköszöntésnek volt tárgya. 

Az országos és a megyei lelkészi gyáminté-
zetek viszonyát a konvent, tudvalevőleg érintetlenül hagyta, 
illetve a szabályozást az érdekelt egyházmegyékre bízta. 
Az országos intézet a folyó évben életbe lép, működését 
megkezdi; de kérdés, hogy mi legyen a fennálló megyei 
s illetőleg egyházkerületi gyámintézetekkel? A lelkészi kar-
nak országszerte legalább két, de sok helyen három gyám-
intézetbe kell tagdíjat fizetni. Megbírja-e ezt a túlságos 
megterheltetést ? Más szóval fentartandók-e továbbra rs 
a megyei gyámintézetek s ha igen, minő könnyítések 
mellett ? E kérdések országszerte foglalkoztatják lelkészein-
ket. Szász Domokos erdélyi püspök egyházkerülete vala-
mennyi espereséhez körlevelet intézett, melyben felhívja 
őket, hogy ezt az ügyet terjeszszék egyházmegyei közgyű-
lés elé s ott provokáljanak indokolt határozatot arra nézve, 
hogy vájjon az országos gyámintézet életbeléptetése után 
az egyházmegyei gyámintézettel szemben fennálló terhes 
kötelezettségek teljesítése alól a lelkészeket fölmenteni nem 
tartják-e szükségesnek ? Ezzel kapcsolatban a megyei 
gyámintézet mindennemű ügye, jövő sorsa és rendeltetése 
is tárgyalás alá veendő és a közgyűlés által autonomikus 
jogkörében tisztázandó. 

A kongnia rendezése. A római és görög katho-
likus papság jövedelmeinek és javadalmainak összeírási 
módozata e napokban kerül a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elé. Á javaslat már régebb idő óta készen van. 
Wlassics közoktatási miniszter a karácsonyi ünnepek előtt 
akarta előterjeszteni. A miniszter azonban beteg lett s így 
az előterjesztést mostanára halasztották. A kongrua kér-
déséről érdekes cikket írt Timon Ákos dr. egyetemi tanár, 
a ki a kongrua-bizottságban, mint előadó működött. Az 
ő nézete szerint, a lelkészi jövedelmek összeírásánál a kö-
vetkező három célt kell különösen szem előtt tartani, úgy-
mint: 1. hogy a jövedelmek lehetőleg pontos megállapítása 
alapján felismerhető legyen, hol és milyen mérvű jövedelmi 
pótlásra (kongrua kiegészítés) van szükség, 2. hogy az 
összeírások biztos támpontokat szolgáltassanak az 1887. 
évi március hónap 22-én kelt legfelsőbb királyi leiratban 



felsorolt reformok keresztülvitelére, nevezetesen a kegy-
uraság, a párbér, a stőla-díjak és a görög szertartású 
katb. lelkészségek rendezésére, 3. hogy a hatósági köze-
gek közreműködése mellett megállapított és hitelesített 
összeírások által a jövőben a lelkészi jövedelmek behajt-
hatósága biztosíttassék. Csak ezen három cél elérése és 
biztosítása mellett tekinthető a kongrua-rendezés nagy 
munkája befejezettnek és véglegesnek. Ehhez képest min-
den jövedelmi és kiadási tételnél úgy a jogalap, mint a 
jövedelmi, illetve kiadási tétel összege valamely közható-
sági közeg által kiállított, illetve hitelesített okmány által 
igazolandó. Ezen alapelv következetes keresztülvitele azt 
eredményezi, hogy a jövedelmi összeírás tulajdonképeni 
alapját nem az önbevallás, hanem a bevallott tételek va-
lódiságát, helyességét igazoló okmányok képezik. A lelkész 
nem maga állapítja meg jövedelmét és kiadását saját 
becslése szerint, hanem az összeírási mintákon beírja azo-
kat úgy, a mint a hiteles okmányokban megállapítva van-
nak. — A római és görög kath. papság kongrua-ügve 
lassan bár, de csak halad előre, ám a prot. papság fize-
téséhez való állami hozzájárulás kérdésében még teljes 
homály uralkodik. Konventjeink felterjesztették a fizetési 
kimutatásokat, de azóta semmi hír róluk. 

I S K O L A . 

A magyar tanítók országos kaszinója, mely a 
mult évfolyamán alakult a székes fővárosban, január 6-án 
tartotta első rendes közgyűlését, melyen mintegy három-
százan vettek részt. Az egyesületnek eddig 600 tagja van, 
évi bevétele 5000 frt volt, miből 2500 frtot a »tanítók 
háza* alapjára fordítanak. A kaszinó igazgatóivá meg-
választották Senyei Ferenc, Klement Alajos, Hajnal Adolf 
és Fálber Béla tanítókat. Az 1896. évi költségvetést ak-
ként állapították meg, hogy 10.000 frt bevételnél mintegy 
8000 frt vagyonszaporulatot remélnek. — A tanítók eme 
szép társas körére, melynek helyiségei Vili. József-kőrúton 
(2. sz. a.) vannak, felhívjuk a vidéki tanítók és tanügy-
barátok figyelmét. 

Középiskola nők számára. Az országos nőképző 
egyesület alkalmat ad nemsokára növendékeinek, hogy 
képzettségüket az érettségi vizsgálathoz hasonló színvo-
nalra emelhessék. Az egyesület elhatározta, hogy a ta-
nítónői tanfolyamát fokozatosan beszünteti és helyébe 
nyolc osztályú középiskolát létesít, a melyben a latin 
nyelvet is tanítják. 

Középiskolai tanulók tudományos versenye. 
Klamarik János miniszteri tanácsos az ezredéves ünne-
pély alkalmából a középiskolákat jelesen végzett ifjak tu-
dományos versenyét tervezi. Az eszmét nemrég pendítette 
meg és a tanári körökben mindenütt nagy tetszéssel fo-
gadták e tervet. A napokban előterjesztést fog tenni a 
terv részleteiről a közoktatásügyi miniszternek, ki a javas-
latot rövid idő múlva egy e végett összehívandó bizottság 
elé terjeszti a közoktatási minisztériumban. A terv szerint 
a versenynek két főtárgya volna: a magyar irodalom és 
a történelem. A mérkőzés írásbeli és szóbeli lesz. Szóbeli 
versenyre csak azokat bocsátják majd, kiknek írásbeli 
dolgozatuk kiválóan sikerül. A versenyben csak a közép-

iskolák legfelsőbb osztályának jeles növendékei vehetnek 
részt a tanári kar ajánlata alapján. A kormány a részt-
vevőknek mérsékelt árú vasúti jegyet engedélyez, azon-
kívül ingyen lakást és olcsó élelmezést biztosít a verseny 
idejére. 

Tanulók az ezredéves kiállításon A közokta-
tásügyi miniszter az ország összes tanulóinak módot akar 
nyújtani, hogy az ezredéves kiállítást csekély anyagi áldo-
zatok árán meglátogassák; felhívta tehát az országos 
középiskolai tanáregyesületet, hogy a látogatás módjára 
nézve tegyen javaslatot. Az egyesület e felszólításnak meg-
felelt és megtette javaslatait; e szerint a tanulók nem 
egyszerre, hanem csoportonkint szemlélik meg a kiállítást 
még pedig minden héten négy-öt középiskola növendékei 
egyszerre. A közoktatásügyi miniszter ez előterjesztést 
elfogadta. 

A kolozsvári theologiai akadémia tanári kara 
érdekes Sylvester-estélyt rendezett az intézet ifjúsága ré-
szére az intézet éttermében, dec. 31-én. Teljesen intim, 
családias jellegű estély volt, ez, mely a tanári kar s ifjú-
ság között levő bizalmas, családias összeköttetést még 
szorosabbra fűzte, s a melynek fényét Szász Domokos püs-
pök jelenléte is igen nagy mértékben növelte. Az intézet 
tanárai nejökkel együtt jelentek meg az estélyen, helye-
sebben banketten, mely esti 9 órakor vette kezdetét. Az 
első felköszöntőt Kenessey Béla igazgató mondotta Szász 
Domokos püspökre, meleg szavakkal adózván érdemeinek. 
Majd a püspök magvas beszéd kíséretében a tanári kart 
s a tanárnékat köszöntötte fel. Kecskeméthy István theol. 
tanár az ifjúságra, Molnár Albert theol. tanár szintén az 
ifjúságra emelték poharaikat. A növendékek közül Zombory 
Andor bh. a tanári karra, ifj. Zsoldos Benő Kenessey Béla 
igazgatóra mondottak felköszöntőket. — Az estély folya-
mán a hangulat emelése végett Kenessey Béla Tóth K.: 
>Mit végzett az Isten Magyarország felől« c. szép költe-
ményét, Zombory A. pedig egy márc. 15-iki ódáját olvasta 
fel. Éjféli 12 órakor, mialatt a városi harangok zúgása 
hirdette az új ezredév beálltát: a társaság felállva a »Hym-
nusz«-t énekelte el, Kenessey Béla pedig rövid alkalmi 
beszédet mondott, s aztán az estély véget ért. — Az ilyen 
társas és családias összejövetelek kitűnő alkalmul szolgál-
nak a tanári kar és az ifjúság közötti bensőbb viszony 
ápolására és emelésére. A példa követésre méltó. 

Nők a tudományos pályákon. Németországban, 
hol a nők főiskolai tanulmányainak ügye még mindig 
függő kérdés, nagy rokonszenvvel fogadják Wlassics mi-
niszter ismeretes reformját. A Münchenben megjelenő 
»Akademische Revue* decemberi száma hosszabb cikk-
ben ismerteti a magyar közoktatási miniszter által e tárgy-
ban kieszközölt legfelsőbb elhatározást s különösen kiemeli 
azt a nagy tapintatot, a melylyel dr. Wlassics Gyula 
miniszter elejét vette női proletariátus keletkezésének, 
midőn az egyetemet csak kellő tudományos készültségü, 
kiváló nők előtt nyitotta meg s az egyetemre léphetést 
minden egyes esetben külön megadandó miniszteri enge-
délytől tette függővé. 



EGYESÜLET. 
A Protestáns Irodalmi Társaság »Koszorú« 

című népies kiadványai terjesztése ügyében Szász Do-
mokos erdélyi püspök egyházkerülete valamennyi kollé-
giumának elöljáróságához és iskolaszékének lelkész elnö-
kéhez körlevelet intézett, melyben felkéri őket, hogy a 
»Koszorú* ajánlásával, megtartásával vagy elárusításával 
eme hasznos vallásos iratok terjesztésében, mint a bei-
missziói tevékenység egyik ágában résztvenni szívesked-
jenek. — Ez már a második püspöki ajánlat, melyben 
a >Koszorú« füzetei részesülnek s reméljük, hogy a kí-
vánt siker nem is marad el. Egyes gyülekezetek pásztorai 
és tanítói eddig is szép eredménynyel terjesztették írod. 
Társaságunk kiadványait. Ezután bizonyára még több 
apostola lesz ennek a jó ügynek is. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület e hó 6-án 
tartotta első összejövetelét a Baldácsy-teremben Szilassy 
AJadárné elnöklete alatt. Szöts Farkasné rövid pénztár-
noki előterjesztése után dr. Szabó Aladár tartott felolva-
sást A magyar nők feladatáról cimen, Szakács Imre 
theologus szavalt, Hamar István püspöki titkár pedig 
rövid biblia-magyarázatot tartott. Az egyesületbe az utolsó 
összejövetel óta 10 új tag lépett be, dr. Csengey Gyula 
fővárosi ügyvéd pedig 100 frttal alapító tag lett. 

A Csokonai-kör című irodalmi egyesület Debre-
cenben e hó 10-én a kollégium dísztermében felolvasást 
rendezett a következő műsorral: 1. »A szocializmusról*, 
felolvasta dr. Bartha Béla. 2. »A kevlári búcsú«, szavalja 
Eötvös Flóra k. a., zongorán kiséri Sárváry Adél s ének-
kel a dalárda nyolc tagja. 3. »Nő és anva<, történeti 
elbeszélés, felolvasta S. Szabó József. •— A felolvasáson 
nagy és előkelő közönség volt jelen. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hirek. A honti ág. evang. esperesség 
nem rég elhalt felügyelője, Kálmán Lajos helyébe nagy 
szótöbbséggel Laszkáry Pál földbirtokost választották az 
illetékes gyülekezetek. — Veres József békési ev. esperes 
és Kaviár Dániel felügyelő ünnepélyes beiktatása január 
8-án ment végbe Orosházán, a hol ez alkalommal az új 
esperes erélyes hangú programmbeszédet mondott, Haviár 
új felügyelő pedig 300 fríos alapítványt tett a szarvasi 
evang. tanítóképző-intézetnél. — A debreceni egyházme-
gye illetékes bírósága a felebbezés elvetésével megerősí-
tette Mitrovics Gyula sárospataki theol. tanárnak deb-
receni lelkészszé történt megválasztását. — Korén Pál 
esperes és Zsilinszky Mihály esperességi felügyelő ünne-
pélyes beiktatása e hó 9-én folyt le Békés-Csabán; az 
új esperességi elnökök székfoglaló beszédeit nagy rokon-
szenvvel fogadta a népes gyűlés. 

* Nagy harangok statisztikája. Ausztria legna-
gyobb harangja a bécsi szent István templom 354- régi 
mázsás nagy harangja; utána következik az olmützi 353 
mázsás, a prágai 249 mázsás, a bécsi »Halb-Bummerin« 
208 mázsa súlylyal, a gráci 160 mázsás, a st. floriáni 
154 mázsás, a feldkirchi 153 mázsás az innsbrucki 147 
mázsás. Ezek mind nagyobbak a budapesti legnagyobb 
harangnál. Németországban legnagyobb harang a kölni 
császár-harang, francia ágyukból, 500 mázsás, az erfurti 
275 mázsás. Európa s a világ legnagyobb harangja tudva-
levőleg a moszkvai repedt harang. Némelyek 3606, néme-
lyek 4038 mázsára teszik súlyát. Utána következik 1000 
mázsával a nagy Iván tornyában függő harang, ugyancsak 
Moszkvában. Nagyságra nézve harmadik harang a világon 
a kölni császár-harang, utána következik a zütphenti Hol-
landiában 400 mázsával, utána a bécsi, olmützi, ez után 
a londoni 350 mázsával, a párisi 340 mázsával, a mila-
nói és a compostellai 300 mázsával, a montmartrei »Sa-
voyard« 285 mázsával, mások szerint 321 mázsával, a 
római szent Péter templom harangja 280 mázsával, az 
erfurti, a magdeburgi, a berni 240 mázsával stb. 

* Az unitáriusok száz év előtt és most. Az 
unitáriusok folyóiratának (Ker. Magvető) november-decem-
beri füzetében párhuzamba van állítva az unitáriusok 
létszámának száz év előtti és mostani állapota. E szerint 
volt a 

Mult században 1890-ben: 
Kolozsdoboka körben 1688 2426 
Aranyos 6596 9524 
Küküllő » 2037 3619 
Maros S> 2902 5840 
Keresztúr » 6305 13765 
Udvarhely » 5409 9910 
F.- Fej ér » 1059 3020 
Háromszék » 2611 4579 

Összesen: 28607 52683 
E szerint azokban a községekben, a melyekben a mult 
század végén volt 28607 unitárius — mert az összehason-
lításban csak ezek vannak szem előtt tartva — ma van 
52683, tehát 24076-al több. Ide véve a meg nem jelölt 
helyeken történt növekedést: 8934-et, az unitáriusok összes 
létszáma 61617, vagyis 33010-zel több, mint száz évvel 
ezelőtt. 

A D A K O Z Á S . 
A Lorántffy Zsuzsánna-nőegyesület javára ado-

mányokat küldtek: Szilassy Aladár és neje 15 frt, Gelléri 
Szabó János 2 frt, Weinberger Gusztáv 2 frt, dr. Csengey 
Gyula 2 frt, Malomsoky Gizella 5 frt, Szabó Gáborné 6 frt, 
Balázsi Biri 5 frt, Cs. Kiss Károly 3 frt, özv. Fáy Bé-
láné 3 frt, dr. Steller Ferenc (Gomba) 2 frt, Baksay 
Sándorné (Kunszentmiklós) 2 frt. — E Lap 52-ik számá-
ban közölt kimutatásban Luczenbacher P. adománya nem 
3 frt, hanem 5 frt. Végül mint a keresztyén szeretet-
munkák iránti érdeklődés egyik szép tanújelét fölemlítem, 
hogy a kolozsvári ref. theologia 30 növendéke Bácsy 
Gyula theologus útján 50—50 krral, összesen 15 frttal 
az egyesület, közlönyének, a »Keresztyén Híradó* cimű 
értesítőnek előfizetői közé belépett. Budapest, 1896. január 
hó 9-én. Szöts Farkasné, az egyesület pénztárnoka. 

H0RNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Huszonkétezer forintos államsegély. 
Nagyon leverő hír j á r t a be prot. egyházainkat . 

A törvényhozás által csekély javadalmú lelkészek 
fizetéspótlására megszavazott 100 ezer forintos 
államsegélyből ref. egyházunkra eső 22 ezer fo-
rintot a kul tuszminisztér ium akként aka rná lel-
készeink között szótosztani, hogy az egyes egy-
házkerüle tek nevezzék meg a segélyre szorult 
lelkipásztorokat s azok lakóhelyét és majd a 
minisztér ium közvetlenül utalványozza ki nekik 
az il letékes adóhivataloknál a segélyösszegeket. 
Ér tesü lésünk szerint a konvent elnöksége felírt 
a kormányhoz, hogy e szándékától álljon el és 
bízza 22.000 frt szétosztását a konventre. 

Bántó már az a körü lmény is, hogy a kor-
mány 22 ezer fr t előleggel aka r j a megváltani azokat 
a nagy Ígéreteket, melyeket annak idején W e k e r l e , 
Szilágyi s a kormány többi tagjai tettek. Helye-
sen mondja e r re Fejes Isván a Sárosp. Lapok-
ban: »Hibáztatom a kormányt , hogy ily kisszerűen 
fogja fel a nagy kérdést . Hibáztatom azon egy-
házi elöljáróinkat, a kik előre nem figyelmeztették 
a kormányt arra , hogy inkább várjon, mint így 
kezdjen. Mert nem arról van szó, hogy mint 
szegényes közalapunk, annyi a mennyi segélylyel 
támogassa a kormány a megszorult lelkészeket, 
hanem a lelkészi állásoknak oly állandó fölsegélé-
séről, a melyet törvény, nem pedig kormánykegy 
biztosítson, s nem Pé te rnek vagy Pá lnak szóljon, 
hanem a csekély jövedelmű lelkészi hivatalnak.« 

A kiosztás módja azonban már nemcsak 
sért, de megaláz, arcul veri egyházi autonómián-
kat, lealacsonyítja egyházunk méltóságát, kijátsza 
törvényes jogainkat . A kálvinista egyház papjai 
az adóhivatalok ú t ján vegyék át kolclus alamizs-
nájukat , mit a kormány kegye ju t ta t nekik ? Ez 
már mégis sok volna, ezt már el nem türhetnők. 
»Hát már idáig ju to t tunk ?« kérdezhet jük azzal 
az előkelő hitfelünkkel, ki egész megbotránko-
zással í r ja nekünk : »IIogy utólagos számadással 

tar tozunk, ez eddig jól van; de hogy v i rmányra 
ne kaphassunk még 22.000 forintot se attól az 
államtól, mely hogy ma szabad állam és hogy 
egyáltalában állam, legnagyobb részt a protes-
tánsoknak köszönheti ; ós attól az államtól, a mely-
nek kul turál is feladataiból évszázadokon át rend-
kívül sokat teljesített, s teljesít ma is épen a 
protes táns egyház: ez mégis csak több a kelle-
ténél. Hát mivel szolgált rá egyházunk arra , hogy 
éreztessék vele azt az eljárást, a mit Bismarck 
oly klasszikusan »Paritáts-Prügelstockcc-nak neve-
ze t t? Bizony nem egyéb ez, mit Par i tá t s -Prügel -
stock. Ha a felmerült* nemzetiségi velleitások 
adtak ily el járásra okot, ám érvényesí tsék azt a 
nemzetiségekkel szemben, oka is, joga is van 
ehhez az ál lamnak; de hogy a legmagyarabb ós 
legnagyobb szolgálatokat tet t egyházzal szintén 
így bánjók el, e r re ha joga volna is, de oka 
semmi sincs. Ez már aztán gravamen, még pedig 
a legsúlyosabbjából való, s van valami patental is 
íze. A pátensből pedig nem kérünk , még ha az 
nem császári rendele t is«. 

Mindezeknél fogva teljes szívvel helyeseljük 
konventünk elnökségének azt az eljárását , hogy 
a kormány sérelmes, sőt botrányos szándékát 
nem engedte érvényesülni s fölírt ellene. 

Bizony ily elbánásra nem szolgált rá, ily 
megalázásra nem volt elkészülve a magyar prot. 
egyház a millennium ünnepélyes esztendejében. 
A nagy Ígéretek után, az egyházi szükséglet-
kimutatások önkényt kezdeményezet t bekivánása 
után azt hit tük, azt reméltük, hogy a magyar 
kormány végre-valahára megemberel i magát, vé-
get vet az egyházak között fennálló égbekiál tó 
arányta lanságoknak, megvalósít ja az 1848: XX. 
törvénycikk eszméjét s szerez az ő leghívebb, 
legmagyarabb fiainak egy igazi örvendetes esz-
tendőt. »Mily öröm volna ez ránk, ha az ország 
meghal lgatná kiál tásunk szavát! Nem a pénz, mint 
jutalom, adná nekünk az örömöt, hanem a mél-
tánylásnak ama tényleges nyilatkozata, hogy a 



magyar haza ismeri ós becsüli a protes tánsok-
nak a nemzeti szabadság ós a közművelődés 
é rdekében tett szolgálatait.« 

A dolog még nincs elkésve, az elején va-
gyunk a millenniumi esztendőnek: még van idő 
rá, hogy a kormány törvényhozási úton rendezze 
a prot. egyházak dotációját az 1848. évi fent-
idézett törvény szellemében. Még elkészítheti 
javas la tá t s még le tárgyalhat ja azt a törvény-
hozás két háza is. Nekünk is van még időnk 
arra , hogy konventünk tavaszi üléséből, ha ad-
dig nem indulna meg a kormány, erélyesen 
megsürgessük a ránk s különösen nyomorgó 
papságunkra nézve napról -napra égetőbbé váló 
kérdést . 

» Valójában itt az ideje, hogy az öt egyház-
politikai törvény után jöjjön most már mielőbb 
a liberális nagy m u n k a méltó befejezéseül a 
hatodik törvény, a pro tes táns egyházak állami 
dotációját az 1848-iki törvénycikk szellemében 
biztosító törvény« ós szűnjenek meg ránk nézve 
a nélkülözéseknek és megalázta tásoknak keserves 
esztendei! 

Sz. F. 

Protestáns papok sorsa,* 
A legújabb napokban tagadhata t lan nyug-

talankoclás jeleit lá t juk a protes táns saj tóban. 
Mindenünnen vár ják a megnyugta tó választ aggódó 
kérdése ikre ós mivel teljesen megnyugta tó választ 
nem kapnak, a létező helyzetet sokkal sötétebb 
színekkel rajzolják, mint a minő az. 

Semmi kétely sem lehet a r r a nézve, hogy 
mindkét pro tes táns anyaszentegyházra nézve meg-
jött teljes ideje annak, hogy az 1848: XX. törvény-
cikk intenciója végrehaj tassék. A mellett, hogy 
a magyar nemzet ügyének mindig legáldozatké-
szebb szolgái voltak e két egyház hivei, első 
sorban lelkészei; a mellett, hogy az állam által 
kinált jó té teményt is szegénységük tuda tában 
visszautasították, mer t az nem a magyar állam-
tól jöt t ; a mellett, hogy áldozatkészségük legna-
gyobb megfeszítésével igyekeztek maguk a hívek 
jobb helyzetbe hozni lelkészeiket: minden elfogu-
latlan ember előtt világos, hogy az osztó igaz-
ságon kívül egészen méltányos követelésük ma, 
a mikor az által ok — saját közvetlen érdekeik 
ellenére, t isztán a haza érdekéből — oly mele-

* A »Magyar Hirlap« f. évi 5. számából vettük át ezt az 
aktualis tárgyú cikket, melynek felfogása egészen egyező a Lapunk 
által több ízben, legelőször az úgynev. »közpapok gyűlése* alkal-
mával kifejezett állásponttal. Elvárjuk egyházunk minden tekinté-
lyesebb tagjától, különösen az országgyűlések és a konventek tag-
jaitól, hogy ezt a kérdést többé a napirendről levétetni nem engedik. 

Szerk. 

gen támogatot t egyházpolitikai reformok oly mólv 
nyomokat vágtak a szegény pro tes táns papok 
úgyis silányon ter í te t t asztalán. 

Senki sem tagadhat ja , senki sem fogja talán 
vita tárgyává sem tenni, hogy úgy az osztó igaz-
ság, mint a magyar haza körül szerzett é rdemeik 
jogosítottá teszik a pro tes táns egyházakat arra , 
hogy az 1848: XX. t.-c. végreha j tásá t követeljék. 

Egyér te lmű volt is e tekinte tben a közfel-
fogás. A nagyváradi szabad értekezlet , az egyház-
kerületek, a két egyház legfőbb fórumai époly 
ha tározot tan adtak e felfogásnak kifejezést, mint 
a mily egyérte lmű volt a képviselőház hangu-
lata a budgetvi tában, Wekerle, Szilágyi és Appo-
nyi nyilatkozataiban, vagy a pénzügyi bizottság 
felfog asa a mostani budget előkészítésénél. 

A nyugta lankodás t Berzeviczy Albert, a kor-
mánypár t egyik vezér tagjának nyilatkozata idézte 
elő. E nyilatkozat így hangzik : 

»Legyen szabad nekem még a r r a hivat-
koznom, hogy a mi az egyházi javak szeku-
lárizációját illeti, nem erről a pártról , hanem 
az ellenzékről hangzottak el azok a követe-
lések, a melyek az 1848 : XX. t.-c. végrehaj-
tasat sürget ték (felkiáltások a baloldalon : Mi 
nem!), a mi pedig egyér te lmű az egyházi ja-
vak szekulárizációjával.« 

E nyilatkozat objektív kommentá lásához 
szükséges Berzeviczy Albert egy másik nyilat-
kozatának ideiktatása, melyet ú j évi üdvözlő 
beszédében bizonyára pár t jának és a kormány-
nak egyetértésével t e t t : 

»Szükségesnek tar t juk, hogy az egyházak 
méltányos igényei anyagi szükségleteik kielé-
gítésére, illetve belső szervezetükre nézve mi-
előbb figyelembe vétessenek.« 

Egymás mellé helyezve e két nyilatkozatot, 
tagadhatat lan, hogy megnyugta tás ra az aligha al-
kalmas. 

Mindenekelőtt az 1848: XX. törvénycikk 
genezisére kell felfogásomat konstatálni . Ennek 
a törvénycikknek határozot tan csak annyi köze 
van a szekulárizációval, hogy épen annak elle-
nében hozatott meg. Két út állott az 1848-iki 
törvényhozás előtt. Vagy a francia rendszer t 
választani, mely egyenlő kultusz adót vet ki, és 
azt osztja fel a felekezetek közt, vagy pedig a 
szegényebb felekezet igényeinek támogatása. Az 
első utat épen azért nem választotta, mer t an-
nak logikai folyománya az egyházi javak szeku-
larizációja, s így épen ez eszme ellenében ajánlot ta 
fel a szegényebb egyházaknak az államsegélyt. 

Mi protestánsok, mint protestánsok, készek 
vagyunk bármely út követésére. Mint polit ikus 



egyénileg nem vagyok ma bará t ja a szekulári-
zációnak. Ám, ha a törvényhozás azt az u ta t 
választja, nekünk, mint protes tánsoknak, az egyenlő 
megadózta tás és egyenlő par t ic ipálás ellen sem 
lehet kifogásunk. 

A míg azonban a jelen alapon állunk, vilá-
gos ál láspontunk jogossága az egyenlő e lbánás 
szempontjából. Kér jük, követeljük reánk nézve 
az 1848 : XX. t.-c. intenciójának végrehaj tását , 
s ket tősen most, mikor az áldozatkészség minden 
for rásá t kimerí tet tük, s mikor az egyházpolitikai 
reformok még súlyosabbá tet ték lelkészeink 
helyzetét. 

Nem tévedés Berzeviczy Albert állítása, 
hogy a baloldalról is sürget ték az 1848 : XX. t.-c. 
végrehaj tásá t , mer t Apponyi sürget te ez i r á n t : 
hiába t i l takoznak ellene azok az ismert u r ak 
ott a baloldalon, de sürge t te W e k e r l e is; ellen-
ben tévedés azt állítani, hogy ez egyér te lmű a 
szekularizációval, mer t hiszen épen megfordítva, 
a szekulárizációt csakis ily móclon lesz lehetsé-
ges ma eltávolítani a sürgős megoldásra váró 
kérdések sorából. 

A mit mi ké rünk , s a mit az osztó igaz-
ság és a haza jól felfogott é rdekében mi köve-
telünk a magyar államtól, ím a következő : 

Megállapíttatván az egyházi és iskolai szük-
ségletek ugyanazon az alapon, mint a kathol ikus 
felekezeteknél, a megfelelő összeg az állam ré-
széről adassék át — természetesen törvényesen 
szervezett, e l ismert és ha táskörében teljesen körül-
írt — központi kormányzó közegeink: a konven-
tek rendelkezése alá, még pedig olyformán, hogy 
necsak a szükséglet, hanem a hívek által viselt 
t e rhek is megfelelő figyelembe vétessenek. 

Ennél többet nem óhaj tunk, de kevesebbel 
sem elégszünk meg. Ezt a kérdést levétetni sem 
engedjük a napirendről , mint az osztó igazság 
kérdését , melyhez ezer és ezer számra csatol-
hatok úgy politikai okok a jövőt, mint históriai 
emlékek a multat illetőleg. Abba a mély nyomo-
rúságba, melylyel küzd a szegény pro tes táns lel-
készség, abba a nagy sötétségbe, melynek sivár 
boltozatán annál szebben ragyogott minden kri-
t ikus időben a tiszta, önzetlen hazafiság fénye, 
hadd világoljon be az anyagi jobblót reménye 
a nemzet ez örömünnepén, melynek e lérésére 
talán a hazafiak egyik osztálya sem tesz annyit, 
mint épen a szegény pro tes táns papok. 

György Endre. 

A vallási unió kérdésének visszhangja. 
»Vallásfelekezeti magyar unió« című cikkemre (lásd 

1895: 29. szám) sajnos, hogy mindez ideig csak egy, de 
legalább rokonszenves s elvileg helyeslő visszhang felelt 
evangelikus testvéreink részéről, igen tisztelt Kiss Lajos 
nagy-alásonyi ev. lelkész úr érdemesnek találván, hogy ide-
vonatkozó őszinte felhívásommal foglalkozzék. (Lásd 1895: 
36. szám.) 

Nagy megelégedésemre szolgál, hogy a rokonszenves 
visszhang a dunántúli s így a legmagyarabb ev. egyház-
kerület kebeléből és ennek épen azon megyéjéből érkezett, 
hol kecskeméti születésű volt evangelikus tanulótársaim, 
kik velem az ottani reform, gimnáziumba jártak s együtt 
pajtáskodtak, de fájdalom! már elhunytak, magyar ajkú 
ev. egyházakban lelkészkedtek. 

Sajnálom, hogy a jelzett visszhang a két protestáns 
vagy evangeliumi egyház egyesülését nem véli úgy esz-
közölhetőnek, a mint azt én kontempláltam. 

Hiszen én az óhajtott egyesülés kivihetésének alap-
jául azon álláspontot vettem ugyan fel, hogy a kisebbség 
rendelje alá magát a nagy többségnek, mivel ezt a dolog 
természete hozza magával, de az alárendeltséget nem merev 
ridegséggel, s nem is feltétlenül javasoltam, sőt inkább a 
lehető kölcsönös engedékenység célszerű alkalmazásával 
hangsúlyoztam, mint ez őszinte és hazafias irányú felhí-
vásomból eléggé kitetszik. 

A visszhang szerint az általam indítványozott rész-
leges vagyis magyar unió nem kívánatos, hanem legyen 
vagy egyetemes, vagy semmi unió, mert ev. németjeink 
mind, tótjainknak pedig nagy'része magyar érzelmű lévén, 
állítólag velünk jönnek. 

Úgy látom, hogy az igen tisztelt visszhangozó lelkész 
úr nem osztja velem ezen régi szabályt: »dimidium facti, 
qui bene coepit, habet«, s hogy egyszerre vagy mindent 
kiván elérni, vagy semmit. 

Én ellenben a fokozatosságnak vagyok barátja, s a 
lépcsőzetes haladást tartom célravezetőbbnek, tehát bizto-
sabbnak, mert a természetben sincs ugrás s minden fej-
lődés fokozatos. 

De nézetem szerint vagy nem ismeri, vagy félre is-
meri igen tisztelt Kiss Lajos lelkész az evang. németeket és 
tótokat, kikben sokkal nagyobb, sőt jelenkorunkban már 
egész a rajongásig exaltálva van a faj-, nyelv- és nem-
zetiségi érzület, mintsem hogy velünk református magya-
rokkal — és pedig kívánatos rövid idő alatt — egyházilag, 
vallásilag egyesülnének; sőt mondhatom, hogy különösen 
a felvidéki tót ajkú tömeges evangélikusok a róm. katho-
likusoknál is jobban gyűlölik a kálvinista magyarokat, s 
arra, hogy velők felekezetileg egyesülnének, még gondolni 
se lehet. 

Nem mondom, hogy a magyarság közé beékelt szór-
ványos német és tót, annyival inkább a magyarral vegyes 
nyelvű ev. egyházak, főleg a dunántúli és tiszai kerületek-
ben, a vallásfelekezeti uniótól mereven idegenkednének, 
de a tömeges német és tót ev. egyházaknál, melyek külön-
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ben is papi tanulmányaikat a külföldi német egyetemeken 
végzett s így az ottani vallási separatismusban megcson-
tosodott nagy német és pánszláv érzelmű lelkészeik hiva-
talos nyomása alatt állnak, a vallási uniónak békés ke-
resztülvitele egyáltalában nem remélhető. 

A ki sokat markol, rendszerint keveset tart meg, ha 
tehát célt akarunk érni, jól meg kell választanunk a cél-
hoz vezethető eszközöket és módokat, s a lehetőt nem 
kell a lehetetlenségnek feláldoznunk. Ennélfogva tovább 
is a mellett maradok, hogy az általunk óhajtott vallási 
uniónál kezdetnek elég csupán a magyar ajkú evangéli-
kusokra szorítkozni, kikben a hazafiasság s nemzetiségi 
testvériség is közreműködnék a két magyar evang. egyház 
egybeforradásának létesítésére. A jó példa azután megtenné 
hatását, s időjártával bizonyára nem maradna követés 
nélkül a német és tőt evangélikusoknál. 

De az idő gyorsan halad fölöttünk s ránk nem vár, 
immár beléptünk a millennáris 1896-ik évbe, s a folyó 
XIX. század pár esztendő múlva lejár; nagyon itt van 
már az ideje, hogy negyedfélszázados kettészakadásunk 
megszűnjék, s hogy bennünket egybeforradva találjon a 
közelgő XX. század. 

Ne elevenítsük fel a letűnt XVI. és XVII. század ál-
dástalan hitvitáit, mert úgy bizonyos, hogy semmi se lesz 
a hazáját és nemzetét szerető magyar evangelikusság 
által, úgy hiszem, közösen óhajtott vallási unióból. 

Visszhangozó lelkész maga beismeri, hogy köztünk 
a legfőbb hitelvi különbség, tehát unióellenes akadály az 
úrvacsora dogmájánál van, mely tulajdonképeni okozója 
volt a felekezeti kettészakadásnak is. Keresztyén hitünk 
szent titkait ne szaporítsuk az ubiquitas tanával, fogadjuk 
el az úrvacsorát, mint Krisztus földi utolsó vacsorája s 
erre bekövetkezett testi szenvedése és halála emlékeze-
tének szívbeli alázatos megújítását s az ő szellemi jelen-
létének, megtört testének és kiömlött vérének jelvényét és 
pecsétét; fogadják el a kenyeret, melyet Jézus megszegvén, 
tanítványai közt szétoszta és a bort, melyet nekik a po-
hárban sadta, hogy igyanak belőle mindnyájan, intvén 
őket, hogy ezt miveljék az ő emlékezetére. A kenyér alkal-
masabb az ostyánál az Úr megtört testének képviseletére, 
s ha kovásztalan kenyeret is használt az Idvezítő búcsúzó 
végvacsorájánál a paschaünnep küszöbén, annyi a szent-
írás szavaiból bizonyos, hogy nem ostyát használt, melyet 
megszegni nem lehet, mely nem könnyen penészedik ugyan 
meg s a kovászos kenyérnél jobban eltartható, de közta-
pasztalás szerint inkább odaragad még az egészséges 
embernek is a nyelvéhez és szája padlásához s így kivált 
erőtelen beteg ember által szerintem nehezebben nyelhető 
le mint a jól kisült egészséges buzakenvér. Különben he-
lyes, a mit a visszhang javasol, hogy a ki mint kívánja, 
úgy adassék fel neki a szent úrvacsora. Olvastam, hogy 
Alvinczi Péter nagyhirű kassai ref. magyar főpap, még a 
XVII. évszázad elején az úrvacsoránál vegyesen használta 
a kovászos és kovásztalan kenyeret, vagy legalább mind 
a kettőt használhatónak nyilvánította. 

A hazai magyar evangélikusok nagy többsége által 

1567. évben a debreceni egyházi gyűlésen elfogadott s 
magyarul helvéciai vallástételre átfordított Helvetica Con-
fessio X-ik része, mely az Istennek eleve való elrendelé-
séről és a szenteknek elválasztatásáról szól, revisio alá 
vehető s az eredményhez képest módosítható, annál inkább, 
mert az idézett rész VH-ik §-ában maga kijelenti, hogy 
alig van veszedelmesebb dolog, mint az örök elválasztás 
felőli kisértetünk. Az úgy nevezett paedestinatio tanán 
tehát épen nem szükség a vallási uniónak megtörni. 

Az evangelikus testvéreknél bábák által eszközölt 
szükségbeli keresztelés minden lelki aggály nélkül elhagy-
ható ; az isteni tiszteletnél a papi functiókná! használt 
szertartások különbözete pedig lényegtelen, valamint a 
Kálvin-palást vagy Luther-öltöny viselete is, legyen ez a 
lelkészeknek saját választása szerint, mert a régebben 
divatozott szoknva-szerű tógát ref. lelkészeink csekély 
kivétellel már úgy is levetkőzték, s megelégszenek az 
egyszerű palásttal. 

Mi a Krisztus urunk faragott ábrázolata nélküli ke-
reszt, s a templomi oltár és festett oltárkép használatát 
illeti, ez se hitelvi dolog, s a r. katholikusoktól átvett 
külső szertartásokhoz tartozik, melyekkel a reformátusok 
végkép szakítottak; de mivel a köznép a külsőségekhez 
ragaszkodni szokott, egyelőre bízvást fenmaradhat ott, hol 
a gyülekezet kivánja. Az egyszerű kereszt és oltár hasz-
nálata különben még a XVII. és XVIII. évszázadban épült 
régi ev. templomokban nem is volt általános. Engem gyer-
mekkoromban boldogult nagyszülőim a német nyelv ked-
véért a kecskeméti evang. elemi iskolába járatván, jól 
emlékezem, hogy a régi ev. templomban se kívül, se belől 
kereszt, sőt oltár sem volt, hanem az utóbbi helyett rácsos 
úrasztal volt alkalmazva, mivel az ottani elmagyarosodott 
tót eredetű ev. testvérek, saját iskolájuk hiányában mint 
gyermekek a ref. iskolákba járván, első templomukat a 
reformátusok módjára rendezték be, mi csak később a 
mostani templom építésénél változott meg. Azt is tudom, 
hogy a bányakerülethez tartozó kiskőrösi régi ev. templom 
tornyán csillag volt, a vadkerti német-tót ev. egyház tor-
nyán pedig most is a csillag és kereszt egyesülve díszes-
kednek, s ez valószínűleg több egyházaknál is így van. 

A felekezeti énekeskönyvek könnyen egyesíthetők 
annálinkább, mert a reformátusok mostani énekeskönyve 
Dávid zsoltárai nagy részének s a dicséretek közül is 
többnek kihagyásával Összébbvonható és megújítható; a 
visszhangban idézett ev. magyar énekek közül azonban 
ezt »Ki csak Istenre dolgát hagyja« így nem találom 
helyes szerkezetűnek. Az orgonát a reformátusok is — habár 
néhol nehezebben — már bevették templomaikba, sőt azt 
folyvást szaporítják. 

Ünnepeink közösek lévén, a nép nyelvén tartandó 
ünnepi, valamint egyéb alkalmi egyházi beszédek beosz-
tása, illetőleg a vonatkozó szentírásbeli helyek és textusok 
megválasztása akadálytalanul történhetik. 

Egyszóval a külsőségeken nem kell fennakadnunk, 
az ebbeli különbségek időjártával mind elenyészhetik: 
fődolog az, hogy többé ne legyünk kettészakadva, de ne 



képezzünk két külön egyházat, s két külön vallásfele-
kezetet. 

Az evangelikus-református név mind a két feleke-
zetnek történelmileg is megfelelne, mert nem a hitvallás 
a fő, hanem az evangelium s ennek alapján létesítendő 
vallási unió, melynek útját a »Prot. Egyh. és Isk. Lap« 
is buzgón ugyan, de ez ideig sajnos csekély eredmény-
nyel egyengeti. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

I S K O L A Ü G Y . 

Kérelem a »Theologusok Otthona® 
érdekében. 

Nagyt. leikéss úr! Kedves testvérünk az Úrban! 

Teljes tisztelettel és bizalommal küldjük alábbi fel-
hívásunkat az »Evang. Theologusok Otthona* ügyében. 

Régi panasz, régi vád, hogy theol. akadémiánk egy-
oldalúan képez, hogy csak a theol. tudományt szolgálja, 
az egyházi élet követelményeire és érdekeire, a lelkipász-
tori jellem kiképzésére pedig kellő súlyt nem fektet. Ha 
ez igaz, a mulasztás oka bizony nem a theologiai aka-
démiában, hanem bennünk mindnyájunkban vagyon, a kik 
theologiai intézeteink fejlesztése és különösen a kifogásolt 
szempontból való kiegészítése érdekében eddig úgyszólván 
semmit sem tettünk. 

Hát tegyünk, segítsünk a bajon! Teremtsük meg 
ezen és más egyéb, felhívásunkban részletesen is felsorolt 
okokból az »Ev. Theologusok Otthonát*. 

Mi, közös lelkészi s theol. tanári helyi egyesületünk 
értekezletein meghánytuk-vetettük, előkészítettük s immár 
annyira megérleltük a dolgot, hogy kiléphetünk vele a 
nagy nyilvánosság, egyházunk hivő közönsége elé. Eddig 
tett lépéseinket s intézkedéseinket a theolog. akad. kis-
bizottság is örömmel vette tudomásul, sőt f. évi január 2-án 
tartott gyűlésben megadta nékünk az engedélyt arra is, 
hogy addig is, míg hivatalos úton valamely nagyobb sza-
bású theologiai internátust létesíthetnének, ennek mintegy 
előzetes próbájaként 1896. szeptember 1-én az ezredéves 
ünnep alkalmából megnyithassuk a mi szerény méretű kis 
Otthonunkat szegénysorsú, szorgalmas és jómagaviseletű 
theologusaink számára és egyszersmind meghatalmazott, 
hogy a jelzett célból a közjótékonysághoz, a jókedvű ada-
kozókhoz fordulva, a gyűjtést is megindíthassuk. 

Nagytiszteletű lelkész úr, kedves testvérünk az Ürban ! 
Mustármagból nő a terebélyes fa, porszemekből alakul a 
szikla, cseppekből a tenger! Alkossunk bármily kis, de 
életképes és áldásos intézményt — az mindegy, csak al-
kossunk. Mert a mi ev. egyházunkat nem a tehetetlenség, 
nem a szegénység, hanem a tétlenség és a közöny öli meg. 
Csodákat mívelhetünk minden téren, csak legyen hitünk! 

A lelkészképzés ügyénél fontosabb ügyünk nekünk 
nincs; ez eminens érdeke evang. gyülekezeteinknek. Ezen 
fordul meg sorsunk, jövőnk. Arra kérjük: kegyeskedjék 
erről híveit, az »Ev. Theologusok Otthona* ügyének a 
mellékelt felhívás kapcsán való megismertetése s meleg 
ajánlása útján meggyőzni s őket jókedvű adakozásra buz-
dítani. E végre, vagyis a hívekkel való közlés végett fel-
hívásunkat magának a gyülekezetnek anyanyelvén is mel-
lékeljük. így van ez helyén a Krisztus egyházában. De 
minthogy a kegyes adományok intézményünk állandósí-
tására biztos alapot nem igen nyújtanak, mert ma van-
nak, de meglehet, holnap már kimaradnak, másodsorban 
és főképen oda irányul kérésünk: kegyeskedjék az >Ev. 
Theologusok Otthona« javára a gondozása alatt álló ev. 
gyülekezet részéről bármily csekély évi járulékot meg-
ajánltatni, általán oda hatni, hogy gyülekezete körében az 
eszme minél inkább elterjedjen és kedvessé legyen s hogy 
azok, a kik az Úr oltárára áldozni szoktak, alapítványo-
kat tegyenek a szegény ifjúság javára is. 

S végre midőn még jeleznök, hogy a célba vett in-
tézmény tervezetére, vezetése s berendezésére vonatkozó 
szabályzatot később hatósági jóváhagyás után szintén 
közzéteendjük s hogy szükség esetén több gyüjtőivvel is 
szolgálhatunk, még arra is kérjük Nagytiszteletűségedet, 
kegyeskedjék a gyűjtéseket minél előbb megindítani s an-
nak eredményéről minket legkésőbb f. é. március 15-ig 
értesíteni, hogy magunkat jó eleve tájékozhassuk, s hogy 
Otthont 1896. szeptember 1-én esetleg már nem csupán 
theologusainknak, hanem az alsóbb fokú iskolába járó 
ev. tanulóknak is nyithassunk, mert a kiszemelt épület-
ben hely van elég. 

Kérjük pedig mindezt annyival inkább, mert az »Ev. 
Theologusok Otthona*, a mint ez a mi felhívásunkból 
kitűnik, nem csupán evang. gyülekezeteinknek és általán 
egyházi hitéletünknek, hanem maguknak a lelkészeknek, 
tanítóknak is nagy szolgálatokat teend, hahogv meg-
valósul. 

Nagytiszteletű lelkész úr, kedves testvérünk az Úrban! 
Nehéz időket élünk. Maholnap gyermekeinket nem lesz 
módunk neveltetni, iskoláztatni. Mely könnyebbség, mely 
megnyugvás lesz az, ha az anyagi gondokkal küzdő lel-
készek és tanítók Pozsonyban beadhatják tanuló gyerme-
keiket az Otthonba, a hol ingyen vagy legfeljebb évi 
40—80 írtért el lesznek látva mindennel, sőt a hol a 
felügyelő tanár és a melléjök adott kiváló theologus ne-
velők szárnyai alatt szellemi s erkölcsi tekintetben is a 
legjobb, valóságos atyai gondozás alá kerülnek. 

A kegyelem Istene engedje, hogy úgy legyen, hogy 
mit elkezdettünk, a jó ügyet végre is hajthassuk az Ő 
segedelmével! 

Pozsony, 1896. január hó 1. 
A theol. akadémia tanári kara nevében : 

J)r. Masznyik Endre, 
igazgató-tanár. 



Evang. Theologusok Otthona. 
Felhívás a magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén gyülekezetekhez a 
^Millennium* emlékére Pozsonyban, 1896. szept. 1-én megnyitandó 

»Ev. Theologusok Otthona* ügyében. 

Nemes Gyülekezetek ! Mélyen Tisztélt Hitrokonok! 
Kedves Testvéreink! 

Evangélikus anyaszentegyházunk jelen helyzete vál-
ságos. 

Mindenképen szorongattatunk. — Kívülről harcok, 
belülről félelmek (II. Kor. VII. 5.). Az új korszakban újult 
erővel támad a régi ellenség, s mi a helyett, hogy egyet-
értve, vállat vállhoz vetve védekeznénk s megtartanék lega-
lább azt, a mink vagyon, egymással tusakodunk, feledve, 
hogy elpusztul RZ 3, ház, a mely önmagában meghasonlik. 

Atyámfiai, férfiak, mit cselekedjünk?! Testi fegyver, 
önkény és erőszak bizony nem segít rajtunk. — Egy a 
megtartó: hívjátok segítségül az Úr nevét! Igen, — de: 
»Mi módon hívják segítségül azt, kiben nem hisznek, és 
mi módon hinnének abban, a ki felől nem hallanak? — 
Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül?* (Róm. 
X. 1 3 - 1 4 ) . 

Úgy vagyon, idáig jutottunk! Ma-holnap az tir igé-
jének nem lesznek követei és szolgái. 

A kik még vannak, azok is zúgolódnak s az egy-
kor oly kedves s boldog hajlékokból el-kikivánkoznak. 
Talán mert hogy nem enyhe már nekik az Úrnak igája 
és nem könnyű az ő terhe ? (Mát. XI. 30). — 0 nem! 
— Az Úrtól magától rájuk bízott szeretteik, a nélkülöző 
s szenvedő család miatt keseregnek ők. — Igét hirdetve, 
egyedül miattok kérik, követelik, — a kenyeret. S miért 
ne ? Hiszen az Úr maga adta nekik ezt a jogot, a midőn 
rendelte, hogy: »A kik az evangéliumot prédikálják, az 
evangéliumból éljenek* (I. Kor. IX. 14). 

Hátha majd ők is kimúlnak, vajh ki lép nyomukba? 
Mi módon prédikálnak majd, hogy ha nem küldetnek? 
(Róm. X. 15.) Hiszen ma csupán a budapesti tudomány-
egyetem bölcsészeti karán 30 evangeliumi protestáns és 
közöttük 10 evangelikus végzett theologus van, három 
theologiánkon pedig összevéve is alig 60 hallgató. Intő 
jel ez, hogy a lelkipásztori állásoknak a jelen társadalmi 
s életviszonyok követelte rendezésével egy percig se kés-
sünk s intő jel arra is, hogy a theologiák ügyének kér-
désével haladéktalanul és komolyan foglalkozzunk. 

Egyesítsük a három theologiát? — E kérdésnél ége-
tőbb : hogyan népesítsük le ? 

Gondoskodjunk a lelkipásztorokról, de gondoskod-
junk a szegény, a valódi árvákként magukra hagyatott 
theologusokról is. 

Egyesítve, vagy külön váltan hagyva, nekünk theo-
logiánkat, a melyek ma inkább csak az evangeliumi 
tudomány szolgálatára vannak berendezve, a gyakorlati, 
egyházi érdekek, közelebbről a lelkipásztori nevelés és 
jellemképzés szempontjából okvetlenül ki kell egészítenünk. 

Erre vállalkoztunk mi, a midőn a Lélek sugallatára 
elhatároztuk, hogy a Millennium, különben is maradandóbb 
alkotásokra késztő s immár beállott esztendejében. 1886. 
Szept. 1-én Pozsonyban, a theol. akadémiával kapcsolat-
ban, a tanári kar felügyelete, ellenőrzése s szellemi veze-
tése mellett, Isten segítségével Otthont nyitunk, a szegény, 
de jó magaviseletű, igyekvő s mindenképen lelkipásztor-
ságra való theologusok számára. 

Otthont, hol igazán otthon érezzék magukat. 
Otthont, a hol megtalálják a földiekbői azt a ke-

veset, a mennyeiekből pedig azt a sokat, a mire szük-
ségük van. 

Otthont, hogy ne legyenek szétszórva s miként a 
pásztor nélkül való nyáj elszéledésnek, züllésnek kitéve. 

Otthont, hogy testük egészségét a rossz, nedves, 
sötét s tisztátalan lakásokban meg ne rontsák, s lelkük 
épségben, esetleg erkölcsi tekintetben mérges párákkal telt 
környeztbe jutva, kárt ne szenvedjenek. 

Otthont, hogy emésztő önfentartási gondoktól űzetve, 
nyomatva, ügyvédi vagy tán épen üzleti irodákba sietve, 
az Ige forrásától s a szent theologia tanulmányozásától 
el ne vonassanak. 

Otthont, hol tanáraikkal a tanórákon kívül is sűrűn 
s közvetlenül érintkezve velük, miként a családban a gyer-
mekek édes szülőikkel, összeolvadjanak s az ő valódi 
atyai gondozásuk alatt minden jóban indítást, irányítást, 
tájékozást, útmutatást nyerjenek, kegyességben, jó erkölcs-
ben, nemes törekvésekben emelkedjenek, erősödjenek, és 
egymást is miként testvérek megismerjék, megszeressék, 
megbecsüljék, támogassák. 

Akkor talán majd nemcsak tudni fognak ő Úrukról, 
hanem buzogni is fognak érte s egyházáért; s megértve, 
átérezve az áldozat nagyságát, mit az evangeliumi lelki-
pásztori hivatás követel, talán boldogok lesznek még, ha 
majd itt-ott szerényebb parochia int is feléjök a távol 
ködéből, 

Ilyen otthont akarunk mi nyitni szegény theologu-
sainknak. Nem lesz az sötét s rideg kolostor, nem zajos 
és léha kaszárnya, de nem is fényes és modern igényes 
internátus, hanem evangeliumi szellemtől áthatott egy-
szerű, szerény, de meleg tűzhely, szabadságra hivatott 
szabad ifjak szabad intézménye, melybe a belépés önkény-
tes s nem erőszakos, a bentmaradás pedig kitüntetés és 
nem büntetés. 

S ez Otthon ma már több mint puszta óhaj és 
gondolat. Az alapkő letéve. Letette — hálás köszönet s 
örök elismerés illesse ezért is — az első áldozó, a po-
zsonyi buzgó, minden jó ügyet mindenkor melegen felka-
roló nemes evang. gyülekezet — midőn egyik házát a 
mai viszonyokhoz mérten valóban kedvezményes bérért 
kész örömest rendelkezésünkre bocsátotta. — Több áldo-
zatot ezen áldozatokban kifogyhatatlan gyülekezettől ez 
idő szerint, mikor új lyceumát építi, kivánni nem lehet. 
S célunkra a szóban forgó háznál alkalmasabbat keresve 
sem találhattunk volna 

A theol. akadémia szomszédságában Apácapálya 
26. sz. a. fekszik. Intézetünket tőle csak egy szép kis park 
választja el s ezt is kedves séta és tanuló helyül kinálja. 
A felügyelő tanár s a két szolga lakását nem számítva, 
mintegy 40 tanulót fogadhat magába. Mi azonban az első, 
a próba évre csak egy részét foglaljuk le. Az emelet 10 
külön bejáratú szép szobájában kényelmesen elhelyezünk 
22 theologust; ott lesz az egyik szolga lakása és a fürdő 
is; a földszinten pedig berendezzük az olvasó és könyv-
tártermet. De ha intézményünk így kicsiben beválik, akkor 
s úgy lehet hamar, kibővítjük azt s Otthont nyitunk az 
épület többi részében is, még pedig nem csupán theolo-
gusoknak, hanem külön szárnyban, első sorban lelkészeink 
s tanítóink, de azután az ev. szülök helyben s bármely 
intézeten tanuló jó magaviseletű s szorgalmas gyermekei-
nek s ezek mellé kiváló theologusok közül, nevelöket is 
állítunk. S theologusok és tanulók az ingyenes és félin-
gyenes helyektől eltekintve csekély, havonkint legfeljebb 
4—8 frtnyi díjért el lesznek látva mindennel: lakással, 
alumneumi vagy conviktusi ebéddel (esetleg reggeli és va-
csorával is), kiszolgálással, fűtéssel világítással, mosással 
s rendelkezésükre áliand a tanulmányozás és szellemi 
szórakozás céljából számukra berendezett olvasó és könyv-



tártermen kívül az ingyenes fürdő és külön betegszoba 
az evang. kórházban, szintén ingyenes ápolással, gyógy-
kezeléssel és szerekkel. 

Tiszta dolog, hogy ily üdvös és áldásos intézményt 
áldozatok nélkül létesíteni, állandóan fentartani s fokoza-
tosan fejleszteni nem lehet. Épen azért : Nemes gyüleke-
zetek, Mélyen tisztelt hitrokonok, Kedves testvéreink ! esdve 
kérünk mindnyájatokat: adjatok a mit Isten adott, segít-
setek ! Nem kérünk nagy áldozatokat tőletek, csak fillért 
a perselybe. Porszemekből álljon az a szikla, melyen a 
szegény ifjúságnak emelünk otthont. S összeállhat, mert 
nincs, nem lehet olyan evang. gyülekezet széles e hazá-
ban, a mely .e célra évenhint néhány fillért fel ne ajánl-
hatna s ha 600 gyülekezet, gyenge, és erős, meghozza 
arányos módon a maga áldozatát, akkor a Theologusok 
Otthona nemcsak állni,, de virágozni fog maguknak az 
áldozó^ gyülekezeteknek megmérhetetlen hasznára. 

És úgy lesz, csak Ti, gyülekezeteket vezető és építő 
lelkipásztorok! csak Ti karoljátok fel melegen ezt a szent 
ügyet. Szóljatok a néphez; a nép hisz és ha megérti, 
hogy Istennek oltára kér áldozatot tőle, arra az oltárra 
áldoz is. Szóljatok, r mert az aratni való sok, az arató 
kevés. Megáld az Úr, ha az ő munkásainak, a leendő 
aratóknak emeltek otthont. 

Lelkipásztorok, hallgassatok meg minket! Egykor Ti 
is szegény theologusok voltatok, ismeritek Ti is azt a 
nyomort, a mely szárnyát szegi az ifjú léleknek, mely jó 
igyekezetet tör. 

Lelkipásztorok, hallgassátok meg az ifjú Timotheu-
sok könyörgő szavát is! Vér kiált a vérhez, fiak az atyák-
hoz. Adhattok-e nekik követ, midőn kenyeret kérnek 
tőletek ? 

Az idő int, ne késlekedjünk — cselekedjünk. Az Ür 
lelke legyen mi velünk! 

Pozsony, XB96. január hó 1. 
A theol. akadémia tanári kara nevében : 

Dr. Masznyik Endre, 
igazgató-tanár. 

T Á R C A . 

Erasmus és Luther kora. 
Három felolvasás. 

III . Kétfé le reformáció . 

(Folytatás) 

Ki győzné elmondani, hogy mi mindent tett Luther? 
Ha ezt mind el akarnám mondani, a német reformáció tör-
ténetéből keveset hagyhatnék ei. Minden részletre hát nem 
terjeszkedem ki. Inkább azt mutatom meg, hogy milyen 
ember volt Luther s hogy jellemének gyökérszálaiból miként 
nőttek ki hatalmas cselekedetei. 

Ott hagytuk el, hogy a szász Választó a Wartburgra 
küldte. Félt. hogy megölik. A míg Luther e jótevő fogság-
ban élt, Németország régi egyházi intézményei egymás-
után dőltek össze. A zárdákat bezárták. A barátok ván-
dorolni mentek. Javaikat a nemesek foglalták el. A püspökök 
tehetetlenül nézték, hogy hatalmukat miként teszi tönkre 
az új szellem. A szász választófejedelem s a hassiai 
Őrgróf a reformáció ügye mellé állt. Velők tartott a német 
fejedelmek nagy része. A protestánsok többségben voltak 
a birodalmi gyűlésen és megkötötték V. Károly kezeit. 

Károly a franciákkal hadakozott s nem merte a dolgot, 
élére állítani. 

Az ember azt. hinné, hogy Luther örömmel látta az 
ügy diadalát. De míg a kis mag terepélves fává növeke-
dett, Luther iszonyú küzdelmeket állott ki. Hátrahagyott 
iratai szerint a Sátán jelent meg neki. A Sátán megjele-
néséről mindenki higyje, a mit akar, Luther annyi bizo-
nyos, egészen meg volt győződve, hogy a Sátán maga 
támadta meg s gyakran így kisértette: »Nézd csak ezt a 
régi egyházat, a szentek édes anyj,át, hogy meggyalázták. 
És ennek te vagy az oka, te szegény, tudatlan barát. Hát 
bölcsebb vagy te, mint a szentek, á kik helyeselték azt, 
a mit te támadtál ?! A pápák, püspökök, papok, királyok, 
császárok mind együttvéve Sem oly bölcsek, mint Luther 
Márton ? !« 

A Sátán nagy kínokat szerzett neki csábítgatásaival. 
Kétely,csüggetegség fogta el. E kínzó gondolatok, akárhonnan 
jöttek is, csak oly igaz lelkű embert bánthattak, mint a 
minő Luther volt. Ö csak kötelességét teljesítette. Bizott 
az Istenben s az Úrban vetett bizodalommal kezdé mun-
káját. Kételyeit azért a Sátánnak tulajdonítá. Sok humoros 
históriát beszél el róla. »Az ördög nagyon büszke« — írja 
egy alkalommal — »s különösen az bántja, ha kinevetik«. 
Egy éjjel valami zörej felébreszti. A modérn hitetlen azt 
mondaná, hogy egy egér futott át a szobán. Luther fel-
kelt, gyertyát gyújtott, semmitsem talált, de bizonyos volt 
benne, hogy ama gonosz járt ott. »Te vagy* —- mondá. 
Azzal nyugodtan lefeküdt s elaludt. Akármit gondolunk 
is a neszről, mely Luthert felébresztő, bizonyos, hogy Luther 
egy cseppet sem kételkedett, hogy az ördög volt ott, a ki, 
ha lelkének nem árthatott is, nyakát tekerhette ki. Mily 
bátorság kellett ahhoz, hogy ama veszedelmes ellenség jelen-
létében nyugodtan tudott aludni. 

Elvon ultságában a bibliát fordítgatta. A keveredés 
azonban oly nagy lőn, hogy Luther nem maradhatott 
soká rejtekhelyén. Azzal a bizonyossággal, hogy a halálba 
megy, egyszerre csak Wittenbergben termett. A - haláltól 
nem félt, sőt azt hitte, hogy nem természetes halállal hal 
meg. Azt szokta mondani, hogy nagy szégyen lenne a 
pápára nézve, ha ő ágyban halna meg. 

Egyszer azzal ijesztgették, hogy ha Lipcsébe megy, 
György herceg megöleti. »Elmegyek« — volt a válasz 
— »ha kilenc napon át mindig György herceg esik is.« 
Szerencsére csak egy György herceg volt Lipcsében s az 
sem árthatott Luthernek. A reformátor 24 évvel élte túl 
a herceget s folytatta a nagy munkát. A német egyházat 
megújította. Az áldozárságot eltörölte. Az egyház bajai 
mind abból a tévedésből nőttek, hogy a papságnak valami 
mysticus hatalma van. Luther szerint azonban a vallás 
nem abban áll, hogy egy ember, kit papnak neveznek, 
a többiért bizonyos dolgokat elvégez, hanem abban, hogy 
minden egyén felajánlja magát az Isten szolgálatára. A 
mise szerinte semmi. A bűnbocsátó cédula is semmi. A 
pap csak abban különbözik a laikustól, hogy a tanítás és 
prédikálás neki különös kötelessége. 

Luther megszüntette a papságról való mechanicus 
és babonás felfogást s ezzel hatalmas lendületet adott a 
vallásos életnek, míg az elmaradt papság azóta is élet-
telen formulákhoz ragaszkodik, ezekben él és mozog. 

Luther legnevezetesebb tana a hit általi megigazu-
lásról szól. E tan is élettelen formulává lett sokszor. 
Luther szellemében az erkölcsi élet leghatalmasabb rugója. 
Minden nemeslelkű embernek el kell e tant fogadnia. Az 
Isten tisztelete a barátok szerint abból állt, hogy: szerez-
zünk érdemeket és várjuk a jutalmat. A hány jó cseleke-
det, annyi jó osztályzat a nagy könyvben. S ha hiány 
van a jó cselekedetekben, hát ott van a. szentek érder 



meiből alkotott kincstár, a miből az egyház pénzért anv-
nyit adott, a mennyire kinek-kinek szüksége volt. 

»Érdem?!« — gondola Luther. »Mi érdeme lehet 
egy oly nyomorult bűnösnek, minő az ember? Minél jobb 
valaki, annál világosabban látja, hogy mily kevéssé jó s 
annál nagyobb gúnynak tetszik előtte, ha valaki azt 
mondja, hogy jutalmat érdemelt.* 

>Nyomorult teremtmények vagyunk* — mondá más 
alkalommal. — »Bűnben töltjük életünket. Hét éves ko-
runkig eszünk, iszunk, játszunk és alszunk; azután hu-
szonegy éves korunkig négy órán át tanulunk, aztán 
sétálunk és mulatunk; ötven éves korunkig dolgozunk és 
aztán megint gyermekekké leszünk. Eletünk felét átalusz-
szuk; időnk tizedrészét adjuk csak az Istennek s mégis 
azt hiszszük, hogy jó cselekedeteinkkel kiérdemeljük a 
mennyet. Ugyan mit tettem ma? Két órán át beszéltem, 
három órát töltöttem az evéssel s restelkedtem négy órán 
át! Ne szállj perbe én velem, óh Uram!* 

Folytonos küzdelem! Mert mit is tehet az ember? 
Hiszen mindig esendő marad. El is esik gyakran. Fordítsa 
hát ég felé szemeit, hogy megint felkelhessen. Az Isten, 
a ki szánja a halandó embert gyengeségeért, kegyelmesen 
elfogadja telke jó szándékát s ha erőtlenségből hibákat 
követ el, megbocsátja, látván, hogy Őszinte szívvel akar 
neki szolgálni. Azt hiszi valaki, hogy ez a tan kötelesség-
mulasztásra visz? Minden tan, a mikor formulává csonto-
sodik, ezt teszi. De, a mint Luther mondja, »a hol igaz 
hit van, ott a jó cselekedet oly biztosan következik, mint 
a mily bizonyos, hogy a nap világosságot terjeszt; ha 
gyenge is az a hit, addig küzködik, míg áthatol a kétely 
ködén, mely körülveszi. 

»Az árpát* — mondja máshol — >melyet sörré 
főzünk, a lent, miből ruhánkat készítjük, meg kell előbb 
törni s csak azután használhatjuk. így kell a keresztyén-
luk is szenvednie. A természeti embert meg kell törni és 
gerebenelni. Az embernek meg kell halnia, hogy a maga-
sabb élet létre jöhessen. Előbb meg kell ölettetnünk, csak 
azután támadhatunk új életre.* 

A modern költő. Goethe ezt az igazságot így fejezi 
ki: »A természeti ember olyan, mint a vasérc. A kohó-
ban megolvasztják. Az üllőn ruddá kovácsolják. Új termé-
szetet ölt fel és — acéllá lesz. 

Ez volt az a tan, vagy inkább igazság, (a tan szó a 
kuruzslók gyógyszereire emlékeztet), a mely Luther lelké-
ben életre kelt s Európának új életet adott. Ez volt az 
a láng, a mely kicsiny szikrából támadt, de utoljára min-
den német család tűzhelyén felélesztette a hamu alatt 
pislogó parazsat. 

Luther élete maga volt az egyszerűség. Szegény 
maradt mindvégig. Könnyű lett volna neki pénzt szerezni, 
de ő a helyett, a sok szellemi munka közepett, esztergá-
lyozgatott, hogy csak élhessen. E mellett kedélyes ember 
volt s szerette az ártatlan mulatozásokat. Asztali beszédei, 
melyeket barátai gyűjtöttek össze, egyike a legszelleme-
sebb könyveknek. A szerzetesi elméleteket elvetette, de 
mértékletes volt mindig. Egy darab kenyér meg egy kevés 
hering, ez volt a rendes eledele. Egyszer négy napon át 
semmit sem evett, mert mindenét odaadta a még szegé-
nyebbeknek. Mivel jószívű volt, sokan fordultak hozzá se-
gedelemért. Egyszer arra kérték, hogy adjon nyolc forintot 
egy szegény menekülő apáca felruházására. »Hol veszek 
én nyolc forintot?* mondá. Ajándékba kapott tálait adta 
el aztán, hogy csak segíthessen a nyomorulton. 

Melanchton azt mondja róla, hogy ha nem ingerelték, 
türelmes volt. A pápaságot gyűlölte, de a pápistáknak 
kész volt vallásszabadságot adni. Azt mondta: »Ha nem 
követnek, nem kényszeríttetjük őket. Ők ugyan üldöznek, 

égetnek s nyakaznak bennünket, a hol csak tehetik, de 
mindenkinek meg kell engedni, hogy lelkiismerete szerint 
higyjen; a hitért feleljen mindenki az Alkotó előtt!* 

Erasinus azt mondta, hogy Lutherben két termé-' 
szet van. Egyszer úgy beszél, mint egy apostol, máskor 
meg valósággal dühöng. Az igaz, hogy Luther sokszor 
nem igen válogatta a kifejezéseket. Egyszer VIII. Henrik, 
a ki eleinte jó pápista volt, Luther ellen támadt. Luther 
azt gyanította, hogy az ellene írt könyvet angol püspökök 
írták s ugyancsak rátámadt a thomistákra. így nevezte 
őket, mert Aquinói Tamás iratait tartották a főbölcse-
ségnek. 

»Csak rajta! Égessetek el, ha mertek! Itt vagyok; 
csak támadjatok rám! Szórjátok szét hamvaimat, szelle-
mem mégis üldöz. Míg élek, mindig ellensége leszek a 
pápaságnak. Ha meghalok, még inkább az leszek. Ti tho-
mista disznók! Luther lesz a medve és oroszlán, a mely 
utatokat állja. Nem hagyok addig békét, míg ki nem pas-
kolom velőtöket!* 

Erős szavak, de a kor a harc kora volt. Azokhoz 
a püspökökhöz szólt, a kik Smithfieldet elárasztották az 
égő emberi test szagával. 

Luther olyan volt, mint a természet erői. Rettenetes, 
midőn nekizúdul, de fenséges, a mikor megpihen. A hiú-
ságból mákszemnyi sem volt benne. >Ne nevezzétek maga-
tokat lutheránusoknak* — mondá — »nevezzétek ma-
gatokat keresztyéneknek. Kicsoda és micsoda Luther? 
Luther feszíttetett meg a világért?* 

A zenét nagyon szerette. Énekei a német nép leg-
fenségesebb érzelmeit fejezték ki. A zene szerinte Istennek 
legdicsőbb adománya. »Á Sátán gyűlöli a zenét* — mondá 
— »tudja, hogy az kiűzi belőlünk a rossz szellemet*. 

Sokat foglalkozott a természettel. Sejtelmök sem volt 
az embereknek botanikáról, igazságokról, a mikor Luther 
már megmondotta: »A házasság elve átvonul az egész 
természeten s virágok, mint az állatok, hímneműek és 
nőneműek*. Ha szép kertet látott, valóságos szónoklatot 
tartott annak ékességéről. Egyszer április havában meg-
figyelte a rügyek fejlődését s így kiáltott fel: »Dicséret 
Istennek, a Teremtőnek, a ki a halálból életet hoz elő. 
Nézzétek e rügyeket! Ezek a feltámadás jelképei. A tél 
halál — a nyár feltámadás. E kettő közt van a tavasz 
és ősz, a bizonytalanság és változás korszaka. A közmon-
dás azt mondja: 

Ne várj szép időt 
Május előtt! 

Imádkozzunk a mi Atyánkhoz, hogy adja meg a minden-
napi kenyerünket !* 

»Üj korszak kezdődik* — mondá egy más alkalom-
mal. Végre-valahára gondolkozni kezdünk a természetről, 
melyet Ádám esete megrontott. Mindenben a Teremtő nagy-
ságát és dicsőségét látjuk. A Mindenható kezét, végtelen 
jóságát felismerhetjük a legszerényebb virágban is. Dicsőít-
jük, magasztaljuk s áldjuk őt s a teremtésben az ő igéjének 
erejét ismerjük fel. Ő szólott és — lőn. Az őszi barack 
magja kemény, de mégis megtörik, a mikor itt az ideje. 
Vagy ott a tojás. Ha még nem láttunk volna tojást s egy 
utas hozott volna egyet Calcuttából, hogy csodálkoztunk 
volna! Ha valaki rózsát tudna csinálni, egy országot ad-
nánk neki. Nos, a világ tele van rózsákkal s más szép 
virágokkal és ügyet se vetünk rájok*. 

Sok mindent szeretnék elmondani Lutherről, de csak 
házasságáról szólok még. 

Froude után angolból 
(Vége köv.) Szabó Aladár. 



KÖNYVISMERTETÉS. 
Isten Országa Templomi és iskolai beszédek gyermekek és ifjak 
istentiszteletére s vallástanítására. Buxton H. J. Vilmos stb. után 
átdolgozta: BenTce István, ev. ref. koll. rendes tanár. III. kötél. 

Sepsi-Szentgyörgy. Átdolgozó sajátja és kiadása. Ára 1 frt. 

Dr. Stalker említi »Preacher and his Model*-jében, 
hogy volt idő Skóciában, a mikor a kis gyermekeket, ha 
ijeszteni akarták egy és más csintalanságukért, azt mon-
dották nekik: jön a Tisztelendő úr! Jól emlékezem én is, 
hisz nem olyan rég jártam ki a falusi akadémiát, hogy 
mily kibeszélhetlen félelem és aggódás fogott el bennün-
ket, mikor jó rektorunk ki találta ejteni: jön a Tisztelendő úr! 
Olyan rend lett a nagy félsztől, hogy a policáj direktor 
is megirigyelte volna. Féltünk a paptól, mert csak vizsgán 
láttuk. Máskor nem törődött az iskolával. 

Stalker gyermekkora óta Skóciában nagyot fordult 
a világ. A pap látogatása ma már nem fenyegetés a gyer-
mekekre nézve, hanem igéret. A lelkészi hivatás egyik 
legszebb munkaköre — szerintök — az ifjúság gondo-
zása. Edinburgban tartanak az iskolás gyermekek szá-
mára: bibliai órákat, vasárnapi iskolát, ima összejövete-
leket és külön isteni tiszteleteket. Természetesen ez az extra 
prédikálás nem akarja pótolni vagy kiszorítani a rendes 
templomozást, hanem csak szoktató, hogy az apróság 
ezzel megkedvelje és lassanként megértse a rendes isteni 
szolgálatot. Épen azért a gyermek-prédikációk készítése 
kiváló képességet és gondot igényel. 

Itt-amott fölszedett néhány történetből lazán össze-
tákolt beszéd, nem gyermek-prédikáció, s ez nem is 
használ. A 12—13 éves gyermek már majdnem mindent 
megért, a mi a kathedrából hangzik, s — magunkról 
tudjuk — hogy nincsen szigorúbb kritikus ő nála, de 
nincs is aztán nagyobb méltánylója az igazán szép rész-
leteknek. Textusszerűség, logikai rend, a nyelv zengze-
tessége, az értelemhez való leszállás és az érdekesség 
föltétlenül meglegyen a nékik szánt prédikációkban. 

A kezünk alatti beszédek jó részt gazdagok e tulaj-
donokban. Igaz ugyan, hogy az átdolgozásban a XI., XII., 
XIV. és XV. beszédek textusa nem elég, illetve a főtétel 
többet mond az alapigékben foglaltaknál; a II. prédikáció 
13., 14-. és 15. lapjain levők fölöslegesek s csak a 16. 1. 
második bekezdésében jutunk az alapeszméhez; a VIII-ban 
van egy kis erőltetettség és ide-oda kalandozás és a IX. 
beszéd, az eszme gazdaságtól, úgy neki szélesedik néhol, 
mint a mederből kilépett folyó; továbbá a kissé gyors 
munka miatt, nem mindig találjuk meg a nyelv szépsé-
gét. De viszont tartozunk azzal az igazsággal a szerzőnek^ 
hogy mikor ő e beszédeket Londonban előadta, az alap-
igét megelőzőleg egy megfelelő hosszabb bibliai részt ol-
vasott föl, mely a textust megvilágosította, sokszor — 
kibővítve — magában foglalta. Természetes, hogy ezek 
után, ha csak egy néhány szót vett is föl a szónok beszéde 
alapjául, nem találták kevésnek a hallgatók, mert az alap-
eszmét egész részleteiben ismerék. Hogy példát femlítsek: 

a K. Tóth Kálmán »Hit templomáéban van ilyen textus 
— »Az Amen*. Hacsak ennyit olvasunk fel, elbámulnak 
a hívek akár Debrecenben, akár a Metropolitan Tabernac-
leben hallgassák; de hozzáolvasván a szentírási helyet — 
nem oly meglepő lesz a textus. A Renke átdolgozta beszé-
dekben is — a szöveghez való szigorú ragaszkodás miatt 
— találkozunk ilyen szűk szavú textussal; p. o. a XVI. 
beszédé nem több: »A Jézusért*. (2. Kor. IV. 5.) Ez biz 
nem elég. Szerzőt azonban — a fentebb mondottaknál 
fogva — ezért gáncs nem érheti; a szorgalmas átdolgozó 
pedig csak kötelességét tette meg, midőn a szemével 
látottat magyarra fordította. Mert a mint maga mondja, 
nem akarta, hogy átdolgozása ^sujtásos magyar* legyen; 
s az alapigéken bizonyára egy betűt sem változtatott. 

Különben is az olyan író, mint Ruxton, könnyen 
foglyul ejti az embert. Hogy tud mesélni, s mennyire le-
száll a gyermeki értelemhez! . . . Igazán mulattatva tani t 
A galagonya királyhoz (X.) képek kellenének csak s lenne 
belőle egy szép tanulságos mese. A kígyó és a galamb 
(III.) s a veréb és a fecske (VI.) sok gyengédség és mély 
érzéssel megrajzolt genreképek, melyeknek mély vallás-
erkölcsi tanításai nem téveszthetik el hatásukat az ártat-
lan gyermeki kebelre. A VII. és IX. az előbbieknél mé-
lyebben járó bészédek és eszmékben még dúsabbak. A 
XI. és XII. — a Spurgeon-féle »Látások« modorában — 
összefüggőleg, mintegy dióhéjban adja elő a zsidó nép 
és a templom tanulságos történetét; a XIV. valóságos 
látomások sorozata, oly híven utánozva a Pilgrim's Prog-
ress-t, hogy szinte reá akartam keresni; a XIII. pedig 
mindannyinak koronája: meglepő szép textusra, igazi mű-
vészettel épített, mély, tartalomdús beszéd. Igazi remek! 
Ez maga megéri a kötet árát. Ha a boldog emlékezetű 
dr. Felméri Lajos az előző két kötetben foglaltakat »minta-
beszédek «-nek nevezte, ez a III. kötet — a tartalmat illető-
leg — méltán sorakozik hozzájuk. Szerinte ezek sokáig fog-
nak mintául szolgálni arra, hogy a magyar ember szája 
íze szerinti gyermek-prédikációk készüljenek ide haza . . . 
de ez az idő — úgy véli — későn következik be. 

Rizony egy évtized alatt alig van e téren valami 
haladás. Még a munka legkezdetén vagyunk. Rudapesten 
és néhány más helyen, egyszer-másszor, egy-egy prédi-
káció az apró gyermekek vagy a középiskolai tanulók 
részére — ez az egész, a mit fölmutathatunk; de teljes 
rendszerességgel még nem gyakorolják az ifjúság gondo-
zását. Pedig — igazán mondja Stalker — semmivel sem 
biztosíthatjuk jobban a felnőttek érdeklődését, mint ha 
érdeklődünk a gyermekek iránt. S annál inkább kell gya-
rapítanunk a gyermekek iránti érdeklődésünket, mert a 
szülők, velők született emberi tulajdonaiknál fogva, a 
gyermekeik iránt tanúsított jó indulatot a legnagyobb jó-
téteménynek tekintik, a mit csak valaha tehetnénk velők. 
És oly feledhetlenül kedvesek és jellemzőek e szavak, 
miket a gyermekek kiváló barátja, Rev. J. H. Wilson D. D. 
az edinburghi Barklay church papjához egykor anyja in-
tézett volt: »Te most fölszenteltetésedre mégy és meg-
hallod kötelességeidet azoktól, kik én nálam jobban tudják 
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azt, de emlékeztetni akarlak egy dologra, a mit, meglehet, 
nem említenek föl előtted — emlékezz rá, hogy ha keze-
det egy gyermek fejére helyezed, annyi mintha anyjának 
szivére tetted volna azt«. * 

Miklós Géza. 

N E K R O L O G . 
Stöekl Albert emlékezete. 

1828—1895. 

Lapunk a külföldi egyházi és irodalmi mozgalmakat 
is élénk figyelemmel kiséri. Köteles tisztelettel adózik többi 
között Németország pápás tudósainak. Egy Möhlernek, 
Döllingernek, Hergenröthernek, Hefelenek s újabban Jans-
sennek, az ultramontán történetírás nagy mesterének emlé-
kezetét Lapunk is megörökítette. Nem szabad hát meg-
felejtkeznie Stöekl Albertről, az ultramontán bölcselettör-
ténetírás sokat emlegetett s hazánk pápás semináriumaiban 
is jól ismert nestoráról sem. 

Életrajzát az általa megteremtett »Eichstátter Volks-
zeifung* 264. száma után a következőkben ismertetjük: 

Stöekl Albert 1823. március 15-én tanítószülőktől 
Mőhrnben, Rajorországban született. Elemi iskoláinak atyjá-
nál való befejezése után az eichstátti ú. n. latin iskolát 
látogatta, a hol a legelsők közé tartozott s írásbeli dol-
gozataival számos prámiumot nyert. Philos. és theologiai 
studiumait ugyancsak Eichstáttnek, a bajor néppárti ultra-
montanismus e főfészkének pápás lyceumában végezte, a 
hol már akkoriban is nagyon gyanús szemekkel nézték a 
liberálisabb tübingai és müncheni katholicismus mozgoló-
dásait. Pappá 1848. OettI püspök szentelte, s Wemdingben 
lelkészi állást is nyert, a hol több éven át a kapucinus 
klerikusoknak philos. előadásokat is tartott. Majd az eich-
státti püspöki lyceum bölcsészeti tanszékét nyerte el. a 
melyet 1857-ig tartott meg, mely évben püspöke a theol. 
fakultásba helyezte át. A philosophia szakszerű művelését 
tűzte ki feladatául, a mire rengeteg tudása alapjan tar-
totta magát hivatottnak, bár másrészt be kell vallanunk, 
hogy az eichstátti pápás seminárium tömjénfüstös levegője 
s a német egyetemi tanszabadságban való hiánya, a melyet 
sohasem ismert s következetesen elítélt, összes müvein 
nagyon is érezhető. 1864—1866. adta ki Mainzban három 
kötetes nagy művét »Geschichte der Pbilosophie des Mit-
telalters« címmel, a melyről forrásunk azt tartja, hogy 
olyan >Riesenarbeit*, a melyet egy kath. tudós sem pro-
dukált sem előtte sem utána Németországban. E müveért 
a würtburgi philos. fakultás a doctori címmel tisztelte meg, 
sőt a münsteri akadémia a philos. tanszékre hívta meg. 
Itt írta meg »A bölcsészet tankönyve« c. nagyobb művét, 
mely immár hét kiadást ért s 4-ik kiadásában Zaffery 
Károly által 1880-ban Szatmárban magyarra is lefordítta-
tott. Ugyanitt írta meg 1870. »A bölcsészet története* című 
két kötetes művét, melynek Mainzban 1875. megjelent 
2-ik kiadását Répássy János ültette át magyarra két rész-
ben Egerben, 1882. 

Áz 1870. évnek liberális mozgalmai a münsteri 
akadémiát is érintették, a honnan a klerikális-római szel-
lemű Stöcklnek távoznia kellett. Kedvelt helyére Eich-
státtbe tért, a hol klerikális magatartásáért kanonoki 
stalliumot kapott s a püspöki lyceumon a morál- és iog-

* Idézve J. Stalker: »The Preacher and his Models* 177 1. 

bölcsészeti studiumok előadásával megbizatott. Széleskörű 
irodalmi tevékenységet fejtett ki a sajtóban s a szakstu-
dium terén. így megírta »A padagogika tankönyve* s 
»A padagogika története« című műveit, a melyek a 
Schmidt-féle történettel együtt legfőbb forrását képezik a 
mi ismeretes Lubrich-féle nagy neveléstudományi tan-
könyvünknek. »Vallásbölcseletét* és »Aesthetikáját* 2-ik 
kiadásban ugyancsak Répássy és Zaffery ültette át ma-
gyarra 1882. Egerben. E munkáinak sűrű egymásutánban 
való megjelenése alkalmából kiálltottak föl a német ultra-
montanismus corypheusai, hogy »nincs olyan német tudós, 
kiben oly nagy teremtő erő lakoznék, mint Stöcklben«, 
ki Werner K. (Aquinói Tamás élete és bölcsészetének 
irója mellett az irodalmi kath. Németországnak legtermé-
kenyebb irója*. A kath. (értsd pápás-középkori) filozófia 
és padagogika »restaurálása* képezte életcélját, ép azért 
a hálás XIII. Leó pápa a szent Tamásról elnevezett római 
akadémiának rendes tagjává, s több olasz philos. és theol. 
akadémia tiszteletbeli tagjává nevezte ki. Hogy miben áll 
a kath. philosophia eme restaurálása, arra később még 
visszatérünk. 

Széleskörű tanári és irodalmi működése mellett a 
politikával is foglalkozott. Eichstáttben 1872 óta diadalra 
juttatta a klerikális irányzatot a liberalismussal szemben, 
a kulturharc izgalmas napjaiban nyiltan Melchers — 
Ledochovszky-ék pártjára állott, sőt a 80-as évek elején 
a bajor parlamentbe is lölkerült. Nemcsak a tollnak, de 
a szónak is ura volt, s liberális érzelmű politikai ellen-
felei, bár tehetségét és szorgalmát bámulták, sokszor a 
leghevesebb támadásokkal illették. Főtörekvése, mondhatni 
életcélja, az volt, hogy a középkori tomistikus scholastikát 
XIII. Leó pápa 1879. aug. 4-iki Tamás encyklikája szel-
lemében restaurálja, a mi Somogyi, Lubrich, Klinger, 
Kiss J. és Wolafka N. buzgólkodása folytán nálunk is 
kezd tért hódítani. Ezt szolgálta tollával a sajtóban és a 
szakirodalomban s hatalmas szavával a kathedrán. Mert 
hát Stöekl szerint a józan bölcselet fonala Cartesius és 
V. Rácon rendszerében erőszakosan (sic!) megszakíttatott, 
a miért is vissza kell térnünk a scholasticismus jelesei-
hez, főleg Aquinói Tamáshoz s az ő szellemében kell 
művelnünk a bölcseleti tudományt. »Csak az a bölcselet 
jogosult« — így olvassuk Stöekl 1883 megjelent »Ge-
schichte der neueren Philosophie« című művében, »mely 
alakját Aristotelestől, eszméit Augustinustól, s rendsze-
res kijelentését Apuinói Tamástól nyeri.« A reformációt, 
mint »az egyháztól s az egyházi tekintélytől való elsza-
kadást* teszi felelőssé az újabbkor állami despotismusá-
val egyetemben a modern bölcselet egész nyomorúságáért, 
a melyben »a philos. gondolat skepticismussá és materia-
lismussá zsugorodott össze*. Az újabb bölcseleti rendszerek 
története Racontól és Cartesiustól kezdve föl Kantig, He-
gelig s a lipcsei Wundtig »a közös bölcseleti egység le-
bontásának s az örökös ellentmondásnak a története«, a 
melyben tudományfejlődésről nem, hanem csak romhal-
mazokról lehet szó. Mi mást várhatnánk attól a philoso-
phustól, a ki pápája 1883-iki csalhatatlan (?) szózata 
értelmében a protestantismushan csali >egyházi revolutiót« 
lát, a melynek eredménye »a nagyra vágyás« s a keresz-
tyén tartalom megbontása. Stöekl szerint a hitújítás nem 
is egyéb, mint a vallási térre átvitt renaissance, s a 
hagyományi és tekintélyi elv erőszakos elvetése elkerül-
hetetlenül a positiv keresztyénség mellőzésére vezetett. 

Hogy ilyen pápás történetbölcseleti felfogásnak ellent-
mond a történet s közelebbről a reformáció történetének 
szelleme és logikája, az nem szorul magyarázatra. A Janssen-
Stöckl-féle pápás történetgyártással nem lehet megakasz-
tani a szellemi élet fejlődését. Már pedig a modern böl-



cselet Stöckl-féle értelmezésének ellentmond a történelem 
célja és szelleme, ép azért természet- és logikaellenes 
valami. Mert a modern bölcseletnek nagyszerű törekvései 
Cartessius, főleg pedig Kant és Wundt óta épen nem 
voltak sikertelenek. A belső és külső tapasztalat, világának 
megismerésére irányuló elméleteiket ma már a tudomány 
egyik ága sem nélkülözheti. Nem lehet még pápás mód-
szerrel sem a történelemből tabula rasat csinálni s az 
idők haladó kerekeit a középkorba visszafelé fordítani. Az 
az elv, a melyen az újabbkori tudomány a philosophia 
terén is alapul, határozottan keresztyén princípium, a mely-
nek alapján a gondolkodó egyén szelleme azzal az elévül-
hetlen joggal bír, hogy teljes szabadsággal keresse.az igaz-
ságot s ne nézze pápás szemüvegen a világot. A modern 
világot a maga egész gazdagságában és összes attribútu-
maival épen az újabbkori tudománynak köszönhetjük, a 
melyet a tömjénfüstnek elhomályosítania nem igen fog 
sikerülni. 

Janssen és Stöckl-el az ultramontán történetírás két 
nagy mestere sírba szállt, jezsuita tanítványaik egész serege 
Németországban, valamint Magyarországban is csak epi-
gónjai e nagy szellemeknek. Az örök bíró ítélőszéke előtt 
számolnak arról, ha igazat beszéltek vagy írtak-e ?! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 
45/1896. püspöki szám. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr, az utó-
házasság általi törvényesítések, továbbá a születési és 
halálozási esetek utólagos anyakönyvezése ügyében, mult 
évi dec. hó 31-éről 71,588. sz. a. az alább olvasható le-
iratot intézte hozzám: 

Az egyházpolitikai törvények életbelépte alkalmából 
ama kérdés intéztetvén hozzám, hogy figyelemmel az 
1894: XXXI. t.-c. végrehajtása tárgyában 27,243. ex 1.895. 
sz. a. kiadott igazságügyminiszteri utasítás 77 §-a, illetve 
az anyakönyvvezetők számára 60,000 ex 1895. sz. a. 
kiadott belügyminiszteri utasítás 61., 62., 63. és 91. §-ai-
ban foglalt rendelkezésekre, melyek nevezetesen pedig a 
hivatolt §-ok alapján kiállított »Jegyzőkönyvek* szerint 
nem kívántatik annak beigazolása, vájjon a nemző s ké-
sőbb egymással polgári házasságra lépett szülők a gyer-
mek nemzése és születése időpontjában személyi szabad 
vagyis oly kötetlen állapotban voltak-e, hogy egymással 
már a gyermek nemzése idejében akadály nélkül házas-
ságra léphettek volna — minő eljárást kövessen a lelkész-
ség, midőn a felekezeti születési anyakönyvbe bejegyzett 
természetes gyermek törvénvesítésének feljegyzése végett 
az állami anyakönyvvezető által megkerestetik, van sze-
rencsém a főtiszteletű főhatóságot következőkben értesíteni. 

Mindaddig, míg a felekezeti anyakönyvekben foga-
natosítandó utólagos feljegyzések, helyesbítések és kiiga-
zítások körül követendő eljárás tárgyában 1893. évi május 
hó 26-án 17,143. sz. a. kiadott itteni körrendelet teljesen 
hatályon kívül helyezve nem lesz, az 1895. évi október 
hó l-ig közhitelességgel vezetett felekezeti anyakönyvek-
ben foganatosítandó minden, még a legcsekélyebb változ-

tatás és feljegyzés érdemében hozandó határozat jogát 
magamnak kívánom fentartani. 

Ehhez képest tehát az 1895. évi október hó 1-je 
után utólagos házasság által törvényesíttetni kivánt feleke-
zeti anyakönyvbe bejegyzett természetes gyermekre vonat-
kozó anyakönyvi feljegyzés kérdésében is az eddigi jog-
elvek szerint ezután is a vezetésem alatt álló minisztérium 
fog érdemlegesen határozni. 

Önként értetődik azonban, hogy a felekezeti anya-
könyvekből 1895. évi október hó l-ig kinmaradt születési 
és halálozási esetek a 60,000 ex 1895. számú belügymi-
niszteri utasítás 23. §-ának végpontjához képest immár 
az állami anyakönyvekbe fognak bejegyeztetni s ehhez 
képest az ily esetekről szóló ügyek a belügyminiszter úr 
hatáskörébe tartoznak. 

Wlassics Gyula. 

A leiratot addig is, míg egvb.-ker. jegyzőkönyvünk-
ben közzététetnék, azzal hozom a lelkész urak tudomá-
sára, hogy a leiratban említett ügyekben az ott megjelölt 
eljárást kövessék. 

Budapest, 1896. január hó 14-én. 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

I R O D A L O M . 

** A Tompa-relikviák ügyében a napokban a 
következő szép levelet kaptam: »Nem volnék hű magyar 
kálvinista, ha nem érezném a hitrokonság és kegyelet 
kötelességérzetét feltámadni szivemben, olvasván tanár 
úrnak a hanvai nagynevű ref. pap, a Virágregék ihletett 
dalnoka relikviái kudarcot vallott kiadásáról irott siralmas 
panaszát. — Érzem, hogy az én lelkemhez is kiáltott a 
síró felhő ; bár sok százan, ezeren írnák ezt tanár úrhoz 
azok közül, a kik magyaroknak és reformátusoknak tart-
ják magokat. Sietek szegényes anyagi erőmmel parányi 
segítséget vinni a magyar protestantizmust csakugyan 
fenyegető szégyen megakadályozására. Nem ösmerem a 
költő-pap hátrahagyott egyházi munkáira vonatkozó elő-
fizetési felhívást és föltételeket, de bármennyi legyen egy 
példány ára, ezennel becsületemre kötelezem magamat, 
hogy két példányi megrendelek és annak árát bármely 
napon a kiadó rendelkezésére bocsátva, illetőleg címére 
elküldöm. Az ekként megrendelt példányokat pedig fel-
ajánlom két olyan szegény sorsú ev. ref. segédlelkész szá-
mára, kik nemzetiségek és más vallásfelekezet közé ékelt, 
a protestantizmus és a magyarság érdekében missziót 
teljesítő gyülekezetben hirdetik a tiszta evangéliumot. 

Egyúttal fel vagyok hatalmazva annak a kijelenté-
sére is, hogy Koncz Ákos úr, városi levéltáros és a Deb-
receni Ellenőr felelős szerkesztője, két szegénysorsú ev. ref. 
segédlelkész számára szintén két példányt rendel meg 
Tompa Mihály kiadandó műveiből. Vajha Tompa szelleme 
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másokat is hasonlóra buzdítana! Fogadja stb. Debrecen. 
1896. jan. 9. tisztelettel Zoltai Lajos, városi s.-levéltáros 
és újságíró.« 

E szép levélhez nem is kell nagy kommentár. író-
jának nemes felbuzdulása kétszeresen sarkalhatja az első 
sorban érdekelt prot. lelkészi kart, de serkentő példaké-
pen szolgálhat a világiaknak is. Hiszem, hogy fog is szol-
gálni. Bús szózatom megjelenése óta Szász Domokos er-
délyi püspök úr is érdeklődve tudakozódott a reliquiák 
ügye felől s így ismert hathatós pártfogása bizonyosan 
nem fog elmaradni. Én egyelőre abban a boldog remény-
ben ringatom magamat, hogy exempla bona trahunt. 

Szabó József. 

** A Pallas Nagy Lexikona 139—142 füzetei az 
összes ismereteknek Kápolnai—Kerman címszavak közé 
eső anyagát magyarázzák. A szöveg rajzokkal különben 
is gazdagon tarkított füzeteket ezúttal igen sok és becses 
külön melléklet is diszíti. Mindjárt 139. füzet elején talál-
juk a Kárpátok nagy abroszát, mely egyformán hasznos 
lehet a laikusra, a turistára és a földrajzi tudományok 
kedvelőire nézve is, oly pontosan és nagy arányokban 
van feltüntetve e nevezetes hegység minden kiágazása; a 
keményítő gyártás készülékeit tanulmányozva, mindenki 
egyszerre tisztában van e fontos iparcikk előállításának 
módjával; a szintén ezen füzetben adott Keselyük famet-
szete pedig gyönyörű csoportozatban mutatja be ezen ér-
dekes állatok különféle fajait. A 140. füzet legszebb mel-
léklete egy pompás színnyomat, mely a Majolika-ipar 
legkiválóbb külföldi remekeit mutatja be, s tiszta nyomás, 
izlés és színpompa tekintetében ritkítja párját; egy térkép 
déli Európa állapotát tünteti föl az első három keresztes 
háború idejében; a két szárnyúak melléklete pedig az e 
csoportba tartozó állatokat ábrázolja. A 141. füzet elején 
adott térképben ismét déli Európa politikai felosztását 
kapjuk a negyedik keresztes háború óta; a Kézszárnyuak 
fametszete pedig a denevérek számos példányát tünteti 
fel tiszta és jól sikerült képekben, míg a harmadik mel-
lékleten Khina térképét látjuk. A 142. füzethez a Kigyók 
cikkének első képmelléklete van csatolva, s a szép famet-
szet a Pallas nyomdából került ki; az utána következő 
Kis-Kükü'lő vármegye térképén meglátszik az a lelkiisme-
retes gond és pontosság, melylyel a Nagy Lexikon szer-
kesztősége főleg a hazánkra vonatkozó ismereteket tárgyalja: 
a Kolibrik pompás színnyomatú képén végül festői cso-
portozatokban látjuk e ragyogó tollú exotikus madarak 
ritkább példányait. E páratlan bőkezűséggel nyújtott illusz-
trációkhoz méltóképen sorakozik a füzetek magas szín-
vonalon álló magyarázó szövege is, a melyet ez idő szerint 
több mint 300 kiváló tudós és szakíró tollából állít össze 
a főszerkesztő dr. Bokor József. 

** *A magyar nemzet története* című tiz köte-
tes nagv munkának (millenniumi kiadás) 49. és 50. füzete 
most került a könyvpiacra az Athenaeum kiadásában. A 
49-ik füzet a második kötethez (»Az Árpádok kora*), az 
50-ik füzet pedig a harmadik kötethez (»A luxemburgi 
ház*) tartozik. Ez a két kötet ekként, váltakozva kiadott 
füzetekkel fog befejeztetni néhány hét alatt. A 49-ik füzet-
ben Marczali Henrik egyet, tanár folytatja II. Endre király 
uralkodásának ismertetését, különösen a pénzügyi hely-
zettel. az arany bulla kiadásának körülményeivel foglal-
kozik és főként erre a magyar »magna carthára« vonat-

kozólag sok és igen becses jogtörténelmi adatot hoz fel, 
melyeket eddig a kézi könyvekből nem ismerhettünk. 
Ehhez a füzethez két szép műmelléklet van csatolva. Az 
egyik a gelencei ősrégi róm. kath. templom »Cserhalmi 
ütközet* középkori freskó-festményének színes másolatát 
tünteti fel Huszka János vázlata után; a másik kép pedig 
»A budavári helyőrségi templom, III. Endre temetkezési 
helyének* pompás fénynyomata Dörre Tivadar eredeti 
rajza után. Szépek a szövegképek is. Az 50-ik füzetet 
nagyszerű, színpompás műmelléklet nyitja meg »Hason-
más a gyulafehérvári Batthyányi-könyvtár Missalejának 
címképéről. 1377.* Ugyancsak ehhez a füzethez van csa-
tolva egy igen ritka kép, mely »Hervoja spalatói herceget* 
ábrázolja a konstantinápolyi glagol mise-könyv eredeti 
képe után. Ebben a füzetben Schönherr Gyula tovább 
folytatja a luxemburgi ház történetét, a második könyv-
ben Magyarország és a német birodalom közötti viszony-
ról szólva. Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés egy negyed-
évre (12 füzet) 3 frt 60 kr, félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. 
Kapható minden hazai könyvkereskedésben. 

** Időszaki egyházi sajtónk gyarapodásáról 
mult számunkban emlékeztünk. Kifelejtettük a mult év 
egyik legfontosabb új egyházi lapját. Ez az »Evangelikus 
Egyházi Szemle«, melyet Steberényi Lajos békés-csabai 
ev. lelkész szerkeszt és ad ki, havonként, megjelenő fü-
zetekben, 2 frt előfizetéssel. A lapnak van íze, szíve és 
ereje, már t. i. a maga nemében. Hittani álláspontja con-
fessionalis, egyházpolitikája anti-liberális, s cikkeinek nem-
csak ereje és temparamentuma, de »foga és körme* is van, 
a mit. mi rendesen többre becsülünk a szürke színtelen-
ségnél. 

** »A magyar nemzet története« című szép tör-
téneti munkának (millenniumi kiadás) harmadik kötetéből 
(»Az Anjouk kora és a luxemburgi ház«) az Athenaeum 
kiadásában megjelent az 51. és 52. füzet, melyek folyta-
tását képezik Schönherr Gyula magas színvonalon álló 
tanulmányának »A luxemburgi házból*. Ezekben a füze-
tekben Zsigmond magyar király és német császár 50 évet 
meghaladó hosszú uralkodásának legnevezetesebb mozza-
natai vannak leírva. így szereplése a világtörténelmi jelen-
tőségű konstanci zsinaton, mely a száz év múlva fellépő 
vallásreformátorok előzőjét, Huss Jánost máglyára küldötte. 
Ezzel kapcsolatban leírja a szerző az első husszita hábo-
rúkat, megelőzőleg Magyarország állapotát ismerteti Zsig-
mond távollétében, majd tüzetesen kifejti Zsigmond olasz 
politikáját, császárrá koronázásának körülményeit. Ezzel 
a luxemburgi ház történetének második könyve be lévén 
fejezve, áttér a szerző a harmadik könyvre, mely a török 
és hussziták ellen Zsigmond király és császár alatt foly-
tatott védelmi harcok történetét foglalja magában, előzőleg 
ismertetvén a törökök terjeszkedését az aldunai tartomá-
nyokban, valamint a hussziták betörését hazánkba. Ezek-
ből a nagyon mozgalmas korszakokból számos nagybecsű 
történeti emlék maradt ránk, a melyek közül több most 
van először közölve magyar nyelvű munkában. Az 51. fü-
zethez műmellékletként van csatolva a »Zsigmond kora-

t 



beli címerek* színes képe, valamint a regényes fekvésű 
»Siklós vára* Cserna Károly eredeti rajzában. Az 52. füzet 
műmellékletei »A magyar király tornaöltözete a XV. szá-
zad elején* és »VI. Albert osztrák hercegnek és nejének 
Johannának« arcképei az ambrazi gyűjteményből. Ezek 
a füzetek is tele vannak igen becses és ritka szövegké-
pekkel. Egyes füzetek 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 HÁ z. 
A dunántúli püspökválasztásról. A dunántúli 

presbyteriumok püspökválasztó szavazatait január 15-én 
bontotta fel Rudapesten Tisza Kálmán főgondnok lakásán 
a kiküldött bizottság, melynek tagjai voltak: b. Nyáry Gyula, 
Eötvös Károly országgyűlési képviselő, Molnár Réla ügyvéd, 
Dósa József, Tatai Imre, Juhász Pál és Vörös Ede lelké-
szek. A szavazás nem vezetett eredményre, mert egyik 
jelölt sem kapott abszolút többséget. Antal Gábor ácsi 
lelkész kapott 112, Czike Lajos szőnvi lelkész 68, Vályi 
Lajos perbetei lelkész 50, Körmendy Sándor hedrahelyi 
lelkész 37, Begedi István istvándi-i lelkész 4 szavaza-
tot; 10 szavazatot alaki hibák miatt érvénytelennek nyil-
vánítottak. A bizottság e szerint Antal Gábor és Czike 
Lajos között új választást rendelt el, mely február havá-
ban fog megejtetni. 

A budai lelkészválasztás ügyében a budapesti 
egyháztanács január 11-iki ülésében bemutattatott a vá-
lasztók névsora, melyen 5565 szavazatképes egyháztag 
neve van kitűntetve, kik közül egyházi adóját eddig 
3300 fizette be. A választók eme névsora az egész buda-
pest-budai egyház köréből van összeállítva. Az egyház-
tanács a névsort tudomásul vette s a szószékből való 
két ízbeli kihirdetését elrendelte, valamint azt is elhatá-
rozta, hogy a választók névjegyzéke a reklamációk meg-
íehetése végett nyolc napig a lelkészi hivatalba ki fog 
tétetni. A Haypál Renő meghivása érdekében kétezer 
egyháztag által aláírt folyamodványra vonatkozólag az 
egyháztanács kimondotta, hogy mivel aláírás útján az 
aláírások hitelesítése nélkül meghívást nem lehet eszkö-
zölni, az aláírások hitelesítése pedig leküzdhetetlen nehéz-
ségbe ütközik, a budai lelkészi állás betöltése a pályázat 
által való választás útjára terelendő. A mint tehát a rekla-
mációra szükséges törvényes idő lejár, azonnal ki fog 
iratni a pályázat. (Mai számunk már közli is. Szerk.) 

Az egyházi anyakönyvek másodpéldányai ügyé-
ben következő sorokat vettük: Egy igénytelen indítvány. 
Nem tudom feledékenységből történt-e? vagy pedig az 
intéző férfiak nem tartották nagy fontosságú dolognak s 
annálfogva nem tartották szükségesnek elrendelni, hogy az 
egyházi anyakönyvek másodpéldányai ezután is megőriz-
tessenek. Én úgy vélem, hogy azon okok, melyeknél fogva 
az anyakönyvek másodpéldányai a megyéhez beszolgál-
tattak, ezután is léteznek, ú. m. hogy tűz, árvíz, háborúk 

stb. veszélyei ellen megőriztessenek. Ezek alapján célsze-
rűnek vélném, hogy az egyházi anyakönyvek másodpél-
dányai megőrzés végett az egyházmegyei, vagy egyház-
kerületi levéltárakba beszolgáltassanak. Kármán Pál. 

A haraszti i ref. papválasztás ismeretes ügyében 
a »Siklósi Hirlap* a következő levelet tette közzé, melyet 
szerzője kívánságára mi is ide uyomatunk. Tekintetes szer-
kesztő úr! A »Siklósi Hirlap« ez évi 66., 67. számaiban, 
a harasztii lelkészválasztásra vonatkozón megjelent cikkek, 
csak az utóbbi napokban levén elettem ismeretesekké, enge-
delmével legyen szabad becses lapjában — önigazolásomul 
— a következőket kijelentem: Midőn—ha jól emlékezem 
— szeptember 29-én, a harasztiak közül 14-en templo-
munkban meghallgattak, s isteni tisztelet után bejőve hoz-
zám, emlegették, hogy a pályázók közül egyik és másik 
ilyen és olyan ígéretet tett, én kijelentettem nekik, hogy 
a teljes conventióra pályáztam, tőlem legkisebb fizetés-
leengedést ne kérjenek, ne várjanak, s én csak tisztességes 
választás útján óhajtnék lelkészük lenni. Sem a nálam 
voltaknak tehát, sem bárkinek a harasztiak közül semmi-
féle becstelen Ígéretet nem tettem, senkinek közülök egyet-
len krajcárt is, sem a választás előtt nem adtam, sem 
választás utánra adni nem ígértem. Nem kértem fel, annál 
kevésbbé bíztam meg bárkit is, hogy érdekemben lélek-
vásárlást űzzön. Mégis hogy történt-e ez? s általában, 
hogy mily korteseszközök használtattak ott fel akár elle-
nem, akár mellettem, ezekről tudomásom nincs. Ha tör-
tént ott lélekvásárlás, s ha a miként állíttatik, érdekemben 
történt volna az, kijelentem, hogy tudtom s beleegyezésemen 
kívül s miként az eredmény mutatja: nem javamra, s azt 
kell tehát hinnem, hogy ellenem irányzott célzattal történt 
az. Szíves üdvözlettel Kopács, 1895. dec. 19-én. Kőrösy 
György, ev. ref. h.-lelkész. 

A debreceni lelkészválasztás befejezése alkal-
mából »Egy presbyter* a következő megszívlelésre méltó 
szavakat írja a »Debr. Prot. Lap* legutóbbi számá-
ban: »A lelkészválasztás ügyének szerencsés bevégződése 
nemcsak Debrecenre nézve örvendetes, hanem fontos ez 
magasabb szempontból is. A tiszántúli egyházkerület ismét 
nagy rést ütött a partikulárizmusnak azon merev választó 
falán, mely ezt a kerületet a tiszáninneni kerülettől saj-
nálatunkra elkülöníti. Nagy rést ütött akkor, a midőn en-
nek a kerületnek főjegyzőjét a eltérő irányú theologiai 
akadémiájának épen egyik irányadó tanárát a kerület 
legfényesebb egyháza, a debreceni egyház választotta 
meg lelkészéül. A testvér tiszáninneni egyházkerületen van 
most a sor, megmutatni, hogy eme nagyon fontos tény 
horderejét méltányolni akarja-e. Nem a merev különvá-
lásra, hanem az egyesülésre, erőink egyesítésére int egy-
házunk nagy érdeke, fejlődése, magasztos hivatása. Ha e 
két testvér elvalahára egygyé lehetne szeretetben, egye-
sítené erőit, melyeket a közjóra fordíthat: Istenem, mily 
szép nap hajnalára virradhatnánk!* 

Egy földbirtokos a hitébresztés érdekében 
következő megszívlelésre méltó dolgokat ír a nagyváradi 
»Ébresztő*-ben: »Szeretnék egy nagyot kiáltani, hogy hal-
laná meg minden igaz kálvinista vérem, valahol csak egy 
van e drága hazában. Azt szeretném most kiáltani: úgy 
álljunk mi talpra mind egytől-egyig, hogy közénk, népünk 
közé ne furakodhassék az a szennyező méreg. (Az ultra-
montán propaganda értendő. Szerlc.) Nincs én előttem 
most semmiféle párt, csak a kálvinistát nézem, annak 



szólok : barátom, igaz hitű magyar testvérem, nyisd fél a 
szemed és láss! Nekünk is kijut a munka az újabb küz-
delmekből. Eddig elnéztük, hogy istenadta papjaink, taní-
tóink hogy házalnak a mi józan kálvinista kis néplap-
jaink (»Téli Újság* »Kis Tükör* »Ébresztő«) érdekében, 
hogy olvasókat szerezzenek nekik. S mit tettünk mi? 
Sémmit. Annál is rosszabbat: megmosolyogtuk jó szán-
dékukat. Pedig vétkeztünk. Mert ezekből a kis lapokból 
igaz hitet, tiszta magyar hon és felebaráti szeretetet, a 
jók becsülését, a felsőbbek tisztelését, a nagy hősök hálás 
emlékezetben tartását s több efféléket tanulhatnak. A mi 
kálvinista véreink írástudók, szeretnek is olvasgatni, meg-
veszik a pápisták férc naptárát, ha nincs a ki ajánlja 
nekik a mi »Árvaházi képes naptárunkat*, többre nem 
igen telik nekik, vagy ha telnék — mi tűrés tagadás?—• 
nem tanultak még meg áldozni effélékért. S nézzétek: a 
pápista vakmerőség hozzájok akar lopakodni, ingyen lapot 
akar nekik adni. Megengedhetjük, elnézhetjük, hogy csak 
szegény papjaink s tanítóik küzdjenek ellenük ? Nem résre 
kell-e nekünk is állanunk? Nem meg kell-é előznünk, a 
szennyező méreg, a fekély terjedését?. . . Én meg fogom 
tenni a magamét s szégyelném, ha magamra maradnék.* 
— Sok iyen földbirtokos kellene egyházunknak! Akkor 
könnyebben, a munkások részéről bátrabban s egyszers-
mind sikeresebben folyna a magyar nemzet evangelizációja. 

Nazarénus templom Hajdú-Böszörményben. A 
nazarénusok tervezett templomukat csakugyan fölépítették 
a hajdúság székhelyén; sokaságukra és áldozatkészsé-
gökre mutat az a körülmény, hogy képesek voltak a tem-
plom építésére 25 ézer forintot összegyűjteni. A böször-
ményi nazarénus pap, egy fiatal paraszt suhanc, Balogh 
Lajos lett, eddigi papjukat, egy öreg parasztot pedig ku-
rátorukká degradálták. Böszörményben csakugyan jó lesz 
mielőbb felépíteni a második ref. templomot. 

Jubileum. Sz. Nagy Károly, a decreceni hires or-
gonista-kántor 50 éves jubileumának idejét a debreceni 
ev. ref. egyház presbyteriuma véglegesen január hó 25-ik 
napjára tette. Ez alkalommal a presbyterium díszközgyű-
lést tart, melyen Simonffy Imre polgármester és főgond-
nok üdvözli a jubiláltat. Ezt követi az emléktárgyak (egy 
aranynyal cizellált, matt ezüst lant és kehely) átadása és 
a tisztelgő küldöttségek fogadása. Délután ünnepi hang-
verseny a zenedében. Ugyanitt említjük meg, hogy Kovács 
Lajos, debreceni tanítóképzőintézeti igazgatót és neveze-
tes tankönyvírót a Gönczy-egyesület tanári működése 
25 éves fordulóján melegen jubilálta. 

Báránybőrbe öltözött farkas. Debrecenben — 
mint már hirleltük — űr. Wolafka Nándor püspökplé-
bános kezdeményezésére »Páli Szent Vince egyesület« 
címen egy társaság állott össze, mely alapszabályaiba azt 
vette fel, hogy felekezeti különbség nélkül kivánja gyako-
rolni a jótékonyságot, de már magát a tisztikart is, élén 
200-lafkával a legnotoriusabb pápistákból állította össze. 
Az alapszabály azt mondja, hogy az egyesület célja ott-
honukban keresni fel a nyomorgó, elhagyatott családo-
kat s anyagi segély mellett lelki vigasztalásban is része-
síteni. Ez a lelki vigasztalás aligha lesz felekezetnélküli! 

I S K O L A . 

Budapesti theologiai akadémiánkon az első 
félévi kollokviumok január : 6-án kezdődtek és 27-én 
végződnek be. A második félévi előadások január 28-án 
veszik kezdetöket. 

A budapesti egyetem és a kolozsvári theolo-
giai akadémia. A budapesti tud.-egyetem tanácsa érté-
kes adományokban részesíti a kolozsvári ev. ref. theol. 
fakultást. A budapesti egyetem nagy könyvtárában ugyanis 
egy a régi, mint az újabb szerzeményű művekből nagyon 
sok van olyan, melyek kettős példányban vannak meg. 
Most a budapesti egyetem tanácsa elhatározta, hogy min-
den dupla példányú műnek egy-egy példányát a. kolozs-
vári ev. ref. theol. fakultás könyvtárának ajándékozza. 
Oly határozat ez, melyet nem lehet eléggé méltányolni 
és meghálálni. Az egyetemi tanács e szép tette fölötte 
nagy mértékben föllendíti az új, még kezdő intézetnek 
már eddig is derék bibliothékáját. Örömmel látjuk e ha-
tározatban budapesti egyetemünk elismerését a kolozsvári 
theol. akadémia irányában. 

A miskolci ev. ref. főgimnázium új épületének 
tervét és költségvetését Ádler Károly városi főmérnök már 
elkészítette s azokat e hó 12-én vette tárgyalás alá a pres-
byterium. A főgimnázium új épülete 130,000 frt költségre 
van tervezve, telek nélkül. Két emeletes lesz s a mostani 
püspök telken, ha felépül, egyik díszét fogja képezni Mis-
kolc városának. A terveket és költségvetést az egyház pres-
byteriuma elfogadta s azokat jóváhagyás végett a napok-
ban a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz fölter-
jeszti. Ha a minisztérium a jóváhagyást rövid időn megadja, 
a pályázatot, illetőleg árlejtést ez év május havában ki-
hirdetik s már ez év folyamán megkezdhetik az építést. 

Az iskolalátogatói intézményt nagyobb arányok-
ban és szélesebb alapokon fejleszteni szándékozik a vallás-
és közoktatásügyi miniszter s erre nézve már meg is tette 
a kezdeményező lépéseket. Az eddig beérkezett jelentések 
szerint az ország legtöbb vidékén előkelő és tekintélyes 
férfiak hajlandóknak nyilatkoztak az iskolalátogatói' tiszt 
elvállalására. A miniszter megkérdezte az egyházi főható-
ságokat is, mert az új szervezést, melytől a népoktatás-
ügy fejlesztése érdekében igen üdvös eredményeket vár, 
a felekezeti szuszceptibilitások lehető tekintetbe vételével 
óhajtja keresztülvinni. Az iskolalátogatók számára a mi-r 
niszter részletes utasítást dolgoztat ki. 

Nagy-enyedi Bethlen-kollégiumunkról írja a 
Prot. Közlöny, hogy az lg. Tanács dec. ülésében annak 
1896. évi költségelőirányzata s ezzel kapcsolatosan Váró 
Ferenc, ottani tanárnak a költségvetést megállapító el-
járás szabálytalansága s annak némely tételei ellen be-
nyújtott felebbezése vétetett első sorban tárgyalás alá. E 
költségvetésben a bevételek 122,199 frt 48 krral, a ki-
adások pedig 121,834 frt 33 krral vannak előirányozva 
s gondoskodva van benne kellőleg mindazon kiadásokról, 
melyek üy nagy vagyon kezelésével járnak, de kevésbbé 



van gondoskodva arról, hogy a kollégium egyes intézetei 
a kívánalmaknak mind fokozottabb mértékben felelhesse-
nek meg. Különösen a gimnáziumnál és a tanítóképezdénél 
fennálló tanárhiány megszüntetésére, illetve, az alkalmazott 
ideiglenes segéderők helyett rendem ̂ tanerőknek beállítására 
semmi sincs fölvéve. Főhjbája azonban a költségvetésnek 
az, hogy a szükségleti tételek külön intézetenkint specifi-
kálva nincsenek, a mi az átnézetet s az egyes intézetek 
követeléseinek megbirálását nehezíti. Ezért, lg. Tanácsunk 
nem is fogadhatta el a tervezetet, hanem visszaküldötte 
oly fölhívással, hogy az a jövő évi január végéig,f szük-
ségleti részében, a fennálló követelményeknek megfelelően 
újra készíttessék. 

»Koszorú-alap* Rimaszombatban. Tavaly K. Tóth 
Mihály debreceni ref lelkész elhalván, meghagyta, hogy 
koszorúkat koporsójára ne tegyenek. Az elhunyt nagy pap 
utódai a neki szánt koszorúk költségeit, mit felhívásukra 
kaptak, koszorúváltság címen jótékony célra a debreceni 
egyháznál helyezték el. Ugyanez ismétlődött most Rima-
szombatban, a hol Lokcsánszky Endre és rokonai a nagy-
nénjük koporsójára szánt koszorúk ára fejében > Koszorú-
alap* címen 100 forintot helyeztek el ösztöndíj képen az 
ottani egyet. prot. főgimnáziumnál. Vajha többen'tenné-
nek így! 

Nagyenyedi theologiai akadémiánkról a követ-
kezőket írja a Prot. Közlöny: Nagyenyedi Bethlen-kollé-
giumunk elöljáróságának azon kérése, melyben a most 
helyettes tanárokkal ellátott két systematica theologiai 
tanári állás, valamint dr. Kovács Ödön halálával meg-
üresedett theol. tanszék betöltése- céljából szerkesztett pá-
lyázati hirdetéseket közzététetni kérik, teljesíthető, illetőleg 
érdemi tárgyalás alá vehető sem volt mindaddig, míg a 
kiegészítésre és módosításra visszaadott költségvetés kere-
tében azok javadalmainak fedezéséről gondoskodás tétetni 
nem fog. 

Az első női hallgató az egyetemen. A buda-
pesti egyetem tanácsához a minap érkezett az első kér-
vény egy nő részéről, ki az egyetemre való felvételét 
kéri. A folyamodó GlücJclieh Vilma fiumei polgáriskolai 
tanítónő, ki tavaly tett érettségit Budapesten. A kisasz-
szony, ki minden valószínűség szerint az első női hall-
gató lesz egyetemünkön, a bölcsészeti karra kiván beirat-
kozni és a középiskolai tanári pályára készülni. 

Jezsuiták Magyarországon. Az ausztriai és ma-
gyarországi jezsuiták névtárát most állították össze. Esze-
rint Ausztria-Magyarországban jelenleg 731 jezsuita van. 
és pedig 306 pap, 166 növendékpap és 239 fráter. Ebből 
a számból Magyarországra 194 esik, városok szerint a 
legtöbb jezsuita — 75 — Pozsonyban van. A mult évhez 
képest a jezsuiták 11-el szaporodtak. 

EGYESÜLET. 
A nagypénteki református társaság Budán 

február 14-én választmányi ülést tartott, melynek tárgyát 
a társaság újjászervezésének előkészítése képezte. Az 

egyesület az elzüllött gyermekek számára »Otthon* léte-
sítését tűzte feladatul, de tevékenysége az utóbbi évek-
ben kissé megcsappant. Kívánatos, hogy a társaság meg-
újult erővel lásson szép célja megvalósítása után. Ehhez 
két dolog szükséges: buzgóság és kitartás. »Nem rejtet-
hetik el a hegyen épített város!« 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület január 13-iki 
rendes összejövetelén a varró-óra után elhatározták, hogy 
az egyesület közgyűlése február 10-én lesz. Ez alkalommal 
Szász Károly püspök fog biblia-magyarázatot tartani. A 
programm többi pontja elnöki és pénztárnoki jelentésből 
fog állani. Közgyűlés után társas teázás lesz. 

A református ifjúsági egyesületben a hétfői fel-
olvasó összejövetelek és a csütörtöki bibliai órák hétről-
hétre pontosan megtartatnak. A január 18-iki összejövetelen 
Kovács Lajos vallástanár nagyon érdekes és tanulságos 
felolvasást tartott Lord Shaftesbury-ről, a híres angol 
filantrópról, kinek kimagasló parlamenti és társadalmi ke-
resztyén munkássága által e század közepén nagy lendü-
lelet vett az angol belmissziói tevékenység. A nagy tet-
széssel fogadott ismertetés második részét január 20-án 
olvassa fel a szorgalmas szerző. — Az ifjúsági egyesület 
február 6-án a nagyközönség részére nyilvános zeneestélyt 
tart a lutheránusok Deák-téri dísztermében, estély után 
az egyesületi tagok társas vacsorát rendeznek az István 
főherceg szállodában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hirek. Rácz Kálmán nyíregyházai 
segédlelkészt, kit a bécsi theol. fakultás »theol. licentia-
tus*-sággal tüntetett ki, a balsai (Szabolcsm.) gyülekezet 
tagjai egyhangúlag és igazi lelkesedéssel rendes lelké-
szükké választották. Az irodalmi munkásságáról is elő-
nyösen ismert fiatal Timctheust mi is szívesen üdvözöl-
jük parokhusaink sorában. 

* A magyarországi hirlapforgalom rendkívüli 
föllendülését mutatja a kereskedelmi minisztérium kimuta-
tása, melyből átveszszük a következő adatokat: 1895-ben 
szállított a posta 84'2 millió hirlappéldányt (szaporodás 
10 millió), miből belföldi 71 millió, külföldi 8"9 millió. A 
hazai hírlapok közül magyar nyelvű 5 P l millió; az idegen 
nyelvű hazai hírlapok közül német 158 millió, horvát 
2'4 millió, oláh 1*8 millió. A külföldi hírlapok közül né-
met 13 millió, a többi francia, angol, olasz, cseh, oláh stb. 
Külföldről 40 ezer példány magyar újságot szállított a posta. 
Oláh lap 1895-ben csak félannyi jött be külföldről, mint 
az előző évben. 

* Pestalozzi sírja. Németország nagy fénynyel 
ünnepelte meg Pestalozzi születésének százötvenedik év-
fordulóját és ez ünnepélyek praeludiumául felkutatták a 
nagy paedagogus sírját. Seyffark-Liegnitz, a ki legbuzgóbb 
kutatója a Pestalozzi-ereklyéknek, egy porosz újságban 
azt írja, hogy a birrí temetőben, az iskola közelében rá-
akadt Pestalozzi sírjára. Husz évig a nagy emberbarát 



sírját csak töredezett kő jelezte. Egyébiránt Pestalozzi 
még életében azt óhajtotta, hogy ne legyen a sírján más, 
mint egy nyers kődarab, mert — mondá — ő maga sem 
volt több. A mikor az iskolát lebontották s újjáépítették, 
Pestalozzi sírjára is díszes emlékkövet állítottak, a melyen 
egy tündér tartja átölelve Pestalozzi gyönyörűen vésett 
mellreliefjét. A felírás így hangzik: »Itt nyugszik Pestalozzi 
Henrik. Született Zürichben, 1746. január 12-én. Meghalt 
Bruggban, 1827. február 17-én. A szegények istápolója 
Neuhofban, a nép oktatója Burgdorfban és Gertundban, 
az árvák atyja Stanzban, az új iskolák alapítója Burg-
dorfban és Münchenbenbuchaban, a nép nevelője Ifiér-
tenben. Ember, keresztyén, polgár. Másokért minden, ma-
gáért semmi. Áldott legyen a neve.« 

* Hetyei Gábor siremléke. A tanítóképző intézeti 
tanárok orsz. egyesülete felhívást intéz Hetyei Gábornak, 
a népoktatás egyik' buzgó munkásának, jeles gyermek-
versköltőnek sírjára felállítandó emlékkő ügyében. Hetvei-
nek. ki a tanítóképző intézeti tanárok egyesületének meg-
alapítója volt, sírja még mindig jeltelenül áll, az egyesület 
e mulasztást akarja helyrepótolni és adakozásra szólítja 
fel a taníerfiakat és tanügybarátokat. Adományok április 
l-ig Komáromy Lajos egyesületi pénztároshoz (Aradi-
utca 64.) küldendők. 

* Unitárius papok nyomora. Az unitárius egy-
házban 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 állomás már mind az 
500 frton alul is van, le egészen 100 frtig, annyira, hogy 
egy lelkészi állomás átlagos javadalma csak 400 frt. Ter-
mészetesen, hogy a 100 és 200 frtos állomások közül 
egy néhány állandóan ürességben van. Ha a papi nyo-
morral dicsekedni lehetne, ebben alkalmasint az unitárius 
papság állana az első helyen. 

* A magyarországi cigányok statisztikája az 
1893. évi összeírás alapján a következő érdekes adatokat 
tartalmazza. A cigányok összes száma 274.940, kik között 
anyanyelv szerint van magyar 101,750, cigány 82,405, 
német 2396. tót 9857. oláh 67,046, rutén 2008, horvát 
306, szerb 5861, egyéb 311 ; vallásra nézve van köztük 
római kath. 47°/0l gör. gath. l()°/0, gör. kel 13°/0, ágost. 
evang. 7°/0, református 14°/0- unitárius 0*41 ismeretlen 
vallású 5°/o- Foglalkozásra nézve csak 32 szál cigány 
tartozik az értelmiséghez; földbirtokos több van közöttük 
s ezek birtokában összesen 3853 hold föld van; a legtöbb 
cigány ipart űz: van köztük 13 ezer kovács és 5—5 ezer 
tapasztó, vályogvető és faiparos. 

* Angol nők szellemi foglalkozása. Az angol 
parlament most állította össze az 1871., 1881. és 1891-iki 
népszámlálás alapján a különböző foglalkozások statiszti-
káját. Ebben érdekes adatokat találunk az angol nőeman-
cipációra vonatkozólag. A figyelemre méltóbb adatok a 
következők: 1871-ben különböző hivatalokban működött 
5000 nő, 1891-ben pedig 8546 nő. 1881-ben az orvosi 

pályán 29, 1891-ben 101 nő kereste a kenyerét. A beteg-
ápolónők száma 53,000 volt. A kimutatásban az írónők 
és újságírók rovatában 1871-ben 225, 1881-ben 452, 
1891-ben pedig 660 nő szerepelt. A zenetanárnők száma 
19,000, a színésznőké pedig 3698 volt évente. 

Sajtóhibák kiigazitása. Thúry Etele »Dragoni 
Gáspár*-ja című könyvismertetésbe becsúszott hibák kö-
vetkezőleg igazítandók: 10. lapon 19. sorban: protocolla 
judicia via helyett olvasd: protocolla judiciaria. 24. lap 
2-ik oszlop 4-ik sorban »bevezette« helyett: bevezesse. 
25. lap első oszlop 2—3. sorában »hogy a Gróf ő Mélov-
sága Dragonus hivatalában ottani — Sopronbani — foly-
tatására helyett olvasd »hogy a Grof ö Méltósága Dra-
gonust hivatalának ottani — Sopronbani — folytatására«. 
25. lap első oszlop 38. sorában ^ne retandens? helyett: 
ne rctardetis. 26-ik lap 11-ik sorában »vesz« helyett ol-
vasd : tesz. 

A D A K O Z A S . 
A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület javára kará-

csonyi ajándékul adományokat küldtek: Révész Kálmánné 
(Kassa) 1 frt 50 kr., Dessewffy E. 1 frt, Dániel Lászlóné 
1 frt; fölszerelésre Szilassy Aladárné 10 frt, Fabiny 
Gyuláné 5 frt, Gras Gusztávné 1 frt, Fruttiger Frigyesné 
1 frt, Fellegi Ottóné 1 frt, Szőts Farkasné 2 írt, Medveczky 
Antalné 1 frt. — Budapest, 1896. január 15-én. Szőts 
Farkasné, az egyesület pénztárnoka. 

Az okor-sziget vidéki egyházi értekezlet által 
a szórványokban élő ev. ref. hitrokonok lelki gondozását 
célzó, vallásos kézikönyv készítésére újabban még a kö-
vetkező kegyes adományok érkeztek: Szánthó János espe-
res-lelkész Kosd 5 frt 25 kr., Pap Albert lelkész Mány 
95 kr., Bóna Sándor lelkész gyűjtése Márfa 2 frt 32 kr., 
Máté Balázs lelkész és egyháza 80 kr., összesen 9 frt 32 kr. 
A mult évi 51. számban közlött 65 frt 21 krral összesen 
74 frt 53 kr. Magyar-Mecskén 1896. január 10-én. Nagy 
Imre értekezleti pénztárnok. 

P á l y á z a t . 

Az újonnan szervezett III-i/c budapesti (budai) 
lelkészi állásra pályázat hirdettetik. 

A lelkészi állás javadalma, szabad lakáson kívül, 
hivatalos felvétel szerint 1586 frt s így a lelkészi állomás 
Il-od osztályú. 

Pályázati határidő 1896. évi február hó 10-ike. 
Kellően felszerelt pályázati kérvények nt. Szánthó 

János esperes úrhoz intézendők Kosdra (Nógrád m.) 
Budapest, 1896. január hó 17-én. 

Szász Károly, 
dunamelleki ref. püspök. 

Lapunk megjelenési napját többek kiván-
ságára csütörtökről vasárnapra tettük át. 

HORNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMBAJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztősig: 

IX. kerület, Pipa-utcu 23. szám, hová a kéz i ra tok 
c imzendök. 

Kiadő-hivatal: 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

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

FeleJcs szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ö T S F A R K A S . 

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

Megjelenik iniiiden vasárnap. 
Előf izetés i ára : 

F é l é v r e : 4 frt 50 kr; egész é v r e : 9 frt. 

JEf/yes szám, ára 20 kr. 

Az evang. egyetemes egyház állami 
dotációra vonatkozó igénye. 

A magyar állam törvényhozása 1868-tól az 
egyházkerületek céljaira 20 ezer forinttal, 1893-
tól 4000 frttal pótolva, 24 ezer forinttal járul, 
az egyetemes egyház céljaira pedig »közalap 
gyarapítása« címén 1894-től 50 ezer forintot ad 
évente. Az egyetemes közgyűlés 1871-től több 
ízben tett ezen krajcárosnak nevezhető állam-
segélyfelemelésére lépéseket, mindannyiszor azon-
ban eredménytelenül. 

Az 1891 —1894. években a zsinaton intéz-
kedés sürgettetet t ez irányban, határozat azonban 
nem hozatott. Hosszas tárgyalások után többsé-
get nyert az a hármas nézet, hogy az akkori moz-
galmas egyházpolitikai időszakban nem tanácsos 
ezen életbevágó kérdés felvetése, hogy az állami 
törvényhozás ismerni fogja kötelességót különben 
is és hogy az a minisztérium, mely saját jószán-
tából felhívta a protestáns két egyház elöljáróit 
az egyházak méltányos igényeinek bemutatására, 
s ígéretet tett a dotációnak külön törvény által 
biztosítására, beváltja majd kötelező igéretót min-
denesetre emberül. 

A móltányos igények beadására célzó fel-
hívásnak a hazai ev. ref. egyház egyeteme f. é. 
tavaszi közgyűléséből már eleget tett, az ág. hitv. 
ev. egyház egyetemes közgyűlése pedig f. é. ok-
tóber hóban a tiszai egyházkerület javaslatát 
elfogadván, annak szövegezésével egyik egyete-
mes bizottságát bízta meg s az ily móclon meg-
állapítottfeliratnak miniszterelnök kezeih ez átaclá-
sára Radó Kálmán ós Baltik Frigyes társelnöklete 
alatt Gyurátz Ferenc, Horváth Sándor, dr. Láng 
Lajos, Szentiványi Árpácl és gróf Zay Miklós 
tagokból álló bizottságot küldte ki. 

Az egyetemes egyház ezen igényeit csopor-
tosítva bemutató felirat szövege, dr. Sztehló Kornél 
egyetemes jegyzőnek mint előadónak közremű-
ködésével, f. é. november 27. és december 11. 

napjain báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
elnöklete alatt az államsegély ügyében kiküldött 
egyetemes bizottság üléseiben megállapíttatott 
s az egyetemes küldöttségnek még ez évben 
átadás végett meg is küldetett. 

A felirat szószerinti szövege a következő: 

Nagyméltóságú m. kir. Miniszterelnök Űr! 

Azon közmívelődési feladatok, a melyeket hazánk-
ban az ágost. hitv. evang. egyház az állam helyett és 
az állam érdekében végez, nem csekélyek és évről-évre 
növekednek. Számokban kifejezve, evang. egyházunk köz-
tudomású nyomasztó helyzete dacára kiad évenkint — 
a mint ezt a zsinat elé terjesztett munkálat kimutatta — 
közoktatási, tehát egyenesen állami célokra 1.567,000 frtot. 
E mellett kiadunk egyházi célokra évente 1.256.000 frtot 
és nyűg- és ellátási évdíjakra 75,762 frtot. 

Az ág. hitv. evang. egyház erejét ezen reá nézve 
óriási terhek viselése annyira kimerítette, hogy azokat 
az égető szükségleteket, a melyeket az alábbiakban rész-
letesen fel fogunk sorolni, csak részben is fedezni teljesen 
képtelen. 

Ennek tudata és átérzése kényszerítette az ág. hitv. 
evang. egyházat arra, hogy a céljai eléréséhez szükséges 
és már az 1848. évi XX. t.-c. által kilátásba helyezett 
állami segélyezést igénybe vegye. 

Az 1848-iki törvényhozás a bevett vallások között 
a tökéletes egyenlőséget és viszonosságot alapul véve, a 
XX. t.-c. 3. §-ában kimondotta azt a nagy elvet, hogy 
minden bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szüksé-
gei közálladalmi költségek által fedeztessenek. 

Nem óhajtja ugyan az ágost. evang. egyház, hogy 
ezen elv minden következményeivel együtt megvalósít-
tassék, mert autonom szervezetével az állami gondosko-
dásnak az a módja, a mely az 1848-iki törvényben 
kontemplálva van, össze nem fér, de az állami segélyezés 
kérdésénél mégis az 1848-iki XX. törvénycikkre kell utal-
nunk, mert az abban foglalt fenhivatkozott elvnek tör-
vénybe iktatása által a magyar törvényhozás elismerte, 
hogy a bevett vallásfelekezetek között az államnak nem 
szabad különbséget tennie, hogy a magyarhoni ev. egyház 



céljai épen úgy állami célok, mint más egyházéi, hogy 
tehát a magyarhoni ev. egyház szükségleteiről az állam-
nak abban az arányban kell gondoskodnia, a mint ezt a 
gazdag dotációkkal ellátott más egyházakkal tette. 

Tudva van Nagyméltóságod előtt, hogy evang. egy-
házunk dacára annak, hogy évszázadok óta teljesíti az 
államnak közmívelődési és nagy részben az állami köz-
igazgatás körébe tartozó feladatait. 1868-ig semmiféle 
állami segélyezésben nem részesült. 1868 óta kapott egy-
házunk évente 20 ezer frtot, majd 24 ezer frtot, mely 
összeg legújabban 74,000 frtra emeltetett fel. 

Nem akarunk ezen összeg csekélységének megvilá-
gítása végett párhuzamot vonni ezen segély és azon nagy-
mérvű adományozások között, melyeket más egyházak az 
államtól nyertek, habár az 1848: XX. törvénycikkben ki-
mondatott egyenlőségi elv ezen összehasonlítást önkény-
telenül felhívja, ezen segélyösszeg csekélységének és jogos 
igényeink feltüntetése céljából csak azon nagy aránytalan-
ságra utalunk, mely az általunk állami célokra fordított 
összeg: 1.567.000 frt és ezen állami segélyösszeg között 
fennforog. 

Jól tudjuk, hogy az állami háztartásra nehezedő 
rendkívüli terhek nem engedik meg, hogy az állam a 
közoktatási ügy költségeinek terhét egészen magára vegye. 
De nekünk egyházunk létérdekeit érintő oly égető szük-
ségleteink vannak, melyeket el nem hanyagolhatunk a 
közoktatási ügy kedvéért és így ha az állam rajtunk nem 
segít, előbb-utóbb tényleg oda jutunk, hogy sem a szoro-
san vett egyházi, sem a közoktatási célokat nem leszünk 
képesek betölteni. 

Nem hagyható figyelmen kívül azon nagymérvű át-
alakulás sem, melyet egyházunk létérdekeire különösen 
anyagi szempontból a legújabban meghozott egyházpolitikai 
törvények gyakoroltak. Ezen törvények szükségét és helyes-
ségét állami szempontból készséggel elismerjük ugyan, de 
egyházunkat és különösen lelkészeinket ezek anyagilag 
érzékenyen megkárosították. 

Az anyakönyv államosítása, az egyházi házasság-
kötés és egyéb egyházi functiók kötelező voltának meg-
szüntetése érezhetően apasztani fogja lelkészeinknek lét-
minimumot már is nem fedező jövedelmeit. 

Az igazságosság követelménye, hogy az állam, ha a 
közjó érdekében reformokat hoz be, melyek egyes osztályok 
vagy valamely hivatással foglalkozók anyagi érdekét sértik, 
azokat, a kik a közjó érdekében saját egyéni javaikat vagy 
jövedelmeiket vesztik, ezért anyagilag kárpótolja, mert sem 
nem méltányos, sem nem igazságos, hogy annak az árát, 
a miből az egész országra szellemi vagy anyagi előny 
hárul, egyesek, ebben az esetben a lelkészkedő papság 
fizesse meg. 

Felismerték ezen érvek alaposságát az egyházpoli-
tikai törvények kezdeményezői és Wekerle Sándor volt 
miniszterelnök 1893-ban a képviselőház pénzügyi és igaz-
ságügyi bizottságában, úgyszintén a költségvetés beterjesz-
tésekor elmondott nagy beszédében, valamint Szilágyi Dezső 
volt igazságügyi miniszter az egyházpolitikai törvényjavas-

latok tárgyalása alkalmával úgy a képviselő, mint a főrendi 
házban több izben oda nyilatkoztak, hogy a kormány kész 
az 1848. évi XX. t.-c. szellemében törvényjavaslatot elő-
terjeszteni a prot. egyházak állami nagyobb dotációjára 
nézve, mihelyt azok méltányos igényeiket adatokkal támo-
gatva elő fogják adni. Miután a Nagyméltóságod vezetése 
alatt álló kormány ismételve kijelentette, hogy a volt 
kormánynyal teljes solidaritásban van, nem kételkedünk, 
hogy a volt kormány ezen igéretét és felhívását magára 
nézve is kötelezőnek fogja ismerni. 

Ágost. hitv. evang. egyházunk egyetemes közgyűlése 
ezen felhívás folytán és a 48-iki törvényhozás és a magas 
kormány ezen Ígéreteiben bízva mély tisztelettel fordul 
ennek folytán a nagyméltóságú m. kir. Minisztériumhoz, 
és a kilátásba helyezett nagyobb mérvű állami segély 
megállapításához szükséges adatokat a következőkben 
terjeszti elő: 

1. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által m. 
évi 36,532. számú leiratában elrendelt és mind a négy 
egyházkerületből felterjesztett összeírás szerint 253 lelkész 
és misszionárius évi fizetésének zsinati törvényünk értei-
ben 800 frtig pótlására szükségeltetik évente 63,126 frt. 

2. Ugyanezen leirat folytán kimutatott 
66 segédlelkész évi fizetésének 500 frtig kiegé-
szítésére kell évente 18,181. frt 

3. Ugyanezen leirat folytán kimutatta-
tott a 641 lelkésznek anyakönyvi kivonatokért 
befolyt jövedelem kárpótlásául . 38,482 frt 

Stóladíjak fejében, miután 
azok a hívektől többé kötelezö-
leg nem követelhetők . . . . 89,011 frt 127,493 frt 

4. 695 lelkész, theologiai és vallástanár, 
úgyszintén kántor teljes fizetésének, nyug-
ellátási intézetnél biztosításához évente kellett 
152,564 frtból az állam a tanárok és tanítók 
irányában már törvényben elvállalt átlagosan 
40%_li arányában, ehhez is járulna évente 61,025 frt 

5. Az egyetemes alap céljaira az állami 
törvényhozás által adott összeg jövőre is az 
egyetemes alap javára megmaradna . . . 50,000 frt 

6. Az egyházkerületek és bennük az 
egyházmegyék szükségleteire eddig adott 24 ezer 
forinthoz még 56 ezer forint pótlásul adatnék 80,000 frt 

Összesen: 399,825" frt 
vagyis kerek összegben 400,000 frt évenként. 

Az itt felsorolt tételek közül az 1. és 2. alattinak 
fedezését megindokolja az a körülmény, hogy a lelkészi 
pályára lépőknek legalább megélhetéséről gondoskodni első 
sorban kötelességünk. Szomorúan tapasztaljuk, hogy a 
lelkészi pályára lépők száma évről-évre fogy és azok közül, 
a kiket a sors erre az anyagilag felette hálátlan pályára 
visz, sokan a legelső kedvező alkalmat megragadják, hogy 
azt elhagyhassák. Az is nagy baj, hogy ezen pályát több-
nyire csak az alsó néposztályokból való szegény sorsú 
ifjak választják, a kik más pályán boldogulni nem tudnak. 
Mindezen bajoknak oka pedig kétségtelenül leikészeink 



szomorú anyagi helyzete, a melyet ha meg nem javítunk, 
a lelkészi karban egy az államra és a társadalomra egy-
aránt veszedelmes szellemi proletariátust engedünk felbur-
jánozni. A Nagyméltóságú m. kir. Minisztérium is ezeket 
a szempontokat vette tekintetbe, midőn tőlünk kimutatást 
követelt arra nézve, hogy hány lelkész és segédlelkész 
javadalmazása nem éri el a zsinati törvény által megálla-
pított minimumot. 

A 3. tétel alatti szükséglet fedezését már fentebb 
megindokoltuk és itt még kiemeljük, hogy az egyházi 
functiók és az egyházi anyakönyvvezetés kötelező voltának 
megszüntetése szükségszerűleg maga után vonja a stóla-
jövedelmek megszűnését. Az egyháznak ezentúl ezen szol-
gálataiért díjat igénybe venni már azért sem szabad, mert 
az által a hivek vallási kötelmeik teljesítésétől egyenesen 
elriasztatnának és ez az egyházi élet teljes megrontását 
idézné elő. Kétségtelen, hogy az ebből eredő anyagi vesz-
teség épen szegényebb lelkészeinket sújtja a legérzéke-
nyebben, mert ezeknek hivei jobbára a szegényebb nép-
osztályokból valók, a kik természetesen oly díjakat, melyek 
nem kötelezők, önkényt fizetni nem szoktak. Nem túlozunk 
tehát, ha nyíltan megmondjuk, hogy ezen szegény lelké-
szeink, a kik amúgy is a létminimumot alig fedező jöve-
delmüknek falét vagy harmadát ezen díjak megszűnése 
folytán elvesztik, egyenesen az éhenhalás veszélyének van-
nak kitéve. 

A 4. tétel alatti szükséglet csak annak az elvnek 
consequentiája, a mely a lelkészekről és a segédlelkészek-
ről való gondoskodást kötelességünkké teszi. 

Az Ő felsége által jóváhagyott zsinati törvény arra 
kötelez bennünket, hogy egyházi nyugdíjintézetet létesít-
sünk. Ezt a magunk erejéből nem vagyunk képesek meg-
tenni. Méltányos és indokolt tehát azon kérelmünk, hogy 
az állam bennünket ebben abban a mértékben segítsen, 
a mint ezt a tanárok és tanítók nyugdíját illetőleg teszi. 

Az 5. tétel alatt felsorolt 50 ezer frt nekünk eddig 
a közalap céljaira azon alkalomból adatott, hogy az 1893-
ban tervbe vett sorsjáték-kölcsön nem sikerült. Azon célok, 
a melyekre a segélyösszeg fordíttatik — a szórványban 
lakó hivek lelki gondozása és e végből misszionáriusok 
alkalmazása, felsőbb leányiskolák és árvaházak létesítése 
és fentartása és a vallásnak különösen állami iskolákban 
is tanítása, végre szegény egyházak segélyezése — másutt 
fedezetet nem találván — ezen segély teljes összegében 
fenn volna tartandó. 

A 6. tétel alatti 80.000 frt az egyházi közigazgatás 
költségeire feltétlenül szükséges. Az egyházi közigazgatás 
évről-évre emelkedő költségeinek fedezésére külön alapjaink 
nincsenek, a községek megadóztatását illetőleg pedig ezen 
úgy minden egyéb fent elősorolt szükségleteink fedezését 
illetőleg kiemeljük az egyházi adó a lélekszám arányát 
tekintve már is oly nagy egyházunkban, mint sehol a világon, 
mert 1 frt 30 kr. egyházi adó jut egy evangelikus lélekre. 
Minden újabb adóztatási kísérlet tehát nemcsak hogy ered-
ményre nem vezetne, de egyenesen egyházunk teljes felbom-
lását eredményezné. 

Ezekkel az általunk kért 400,000 forintnyi állami 
segélyösszeg szükségét megindokolván, csak egy körülményt 
bátorkodunk még kiemelni, azt hogy ág. hitv. evang. egy-
házunk ezen segélyezését nemcsak jogossági és méltányos-
sági, hanem magyar nemzeti és állampolitikai tekintetek 
is indokolják. Egyházegyetemünk mindig a magyar állami-
ság és a magyar nemzeti eszmék előharcosa volt és az 
lesz ezután is Arra azonban, hogy a kebelében, habár 
csak szórványosan jelentkező nemzetiségi irányzatokat 
sikeresen leküzdhesse, anyagi segédeszközökre is van szük-
sége, melyek segélyével sok bajnak és elégületlenségnek 
elejét veheti és a nyomorúsággal küzködő némely felvidék 
lelkészei és tanítói anyagi helyzetének javítása által azokat 
az egyházegyetem és ezzel a magyar állam szolgálatának 
mindinkább megnyerheti. Az egyházegyetem kötelessége 
lesz gondoskodni arról, hogy az állami segélyben érde-
metlenek ne részesüljenek és az anyagi gondoktól meg-
szabadított egyház nagyobb sikerrel fogja támogathatni 
azon nagy állami célokat, melyeket eddig is mindig híven 
támogatott. 

Mély tisztelettel alulírott magyarhoni ág. hitv. evang. 
egyházunk tehát azon alázatos kérelemmel járul a nagy-
méltóságú m. kir. Miniszterelnök Úrhoz és Nagyméltóságod 
által a m. kir. Minisztériumhoz: 

Méltóztassék a magyar törvényhozás elé törvény-
javaslatot terjeszteni, a mely szerint Magyarország tör-
vényhozása a magyar ágost. hitv. evang. egyháznak eddig 
is nyújtott segélyt évi négyszázezer forint állandó segély-
összegre felemelné. 

Mély tisztelettel: 
A m a g y a r h o n i ág. hitv. ev. egyház e g y e t e m e . 

E fe l i ra t t e l j e s s z ö v e g é n e k k ö z l é s e k o r t a r -
t ó z k o d u n k m i n d e n ész revé te l tő l , m é g az evang . 
e g y h á z mai h e l y z e t é n e k a l k a l o m s z e r ű l e í r á sá tó l 
is. Az e g y h á z ezen sö té t k é p é t majcl a k k o r m u -
t a t j u k be, h o g y h a a t ö r v é n y h o z á s b a n n a p i r e n d r e 
ke rü l . N e m z á r k ó z h a t u n k el a z o n b a n m á r m o s t 
s em a n n a k k i j e len tésé tő l , h o g y a n e m l ibe rá l i s 
A u s z t r i á b a n h a s o n l í t h a t l a n u l n a g y o b b e l i s m e r é s -
nek ö r v e n d az o t t an i m a r o k n y i p r o t e s t á n s ké t 
egyház az á l l ami t ö r v é n y h o z á s részé rő l . 

A u s z t r i á b a n ugyan i s , m i n d ö s s z e c sak 3 5 0 
eze r l e lke t s zámlá ló és egy f ő t a n á c s a l a t t köz-
igazga t á s i l ag egyes í t e t t p r o t e s t á n s ké t e g y h á z 
1 8 8 6 - i g 4 1 , 6 0 0 f r to t , 1886- tó l m á r 80 eze r fr tot , 
1896- tó l p e d i g 2 5 eze r f r t e m e l k e d é s s e l , 1 0 5 eze r 
fo r in to t k a p évi segé ly g y a n á n t a t ö r v é n y h o z á s -
tól s ezen felül m é g 2 7 , 1 0 0 fo r in to t k a p bécs i 
theo log ia i f a k u l t á s á r a , 4 1 eze r f r t o t a f ő t a n á c s 
cé l ja i ra , ö s szesen t e h á t 1 7 3 , 1 0 0 f r t á l l amsegé ly -
lyel t u d j a az ott is ége tő s z ü k s é g e k e t enyh í t en i , 
s ily m ó d o n 49 f r t 0 5 k r t k a p l e lkenkón t . H a z á n k -
b a n p e d i g a közel ké t ós fél mil l ió l e lke t szám-
láló ev. ref . egyház 18y2- ig c sak 64 eze r f r to t , 
1 8 9 3 / 9 4 - t ő l p e d i g 1 7 3 eze r f r tot , v a g y i s 8*7 k r t 
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kap lelkenként, az 1 millió lelket számláló ág. 
hitv. ev. egyházegyetem 1892-ig csak 20 ezer 
forintot, 1893/94-től pedig 74 ezer frtot vagyis 
7*4 krt kap az 1848-iki XX. törvény szellem-
hatása alatt álló magyar állam törvényhozásától 
lelkenként évente. 

Valójában itt az ideje, hogy az egyházpoli-
tikai öt törvény után jöjjön most már a liberális 
nagy munka méltó befejezéséül a hatodik tör-
vény, a két protestáns egyház állami dotációját 
az 1848-iki törvény szellemében biztosító külön 
törvény mielőbb. 

A biblia és a modern kritieizmus. 

Watson János angol presbiteri lelkész, ».Jan Macla-
ren« név alatt általánosan ismert és közkedveltségű író, 
nemrég ifjú emberek előtt a Szentírásról tartott előadást, 
melyben főleg a modern kritieizmus hatását fejtegette. 

A biblia tanulmányozása, mondá többek között, 
és az irodalom tanulmányozása egymástól elválaszthatat-
lanok. Minden könyvek között a biblia a legnagyobb. 
Nagyságának legfőbb bizonyítéka, hogy mindenha diadal-
masan állotta ki azokat a rázkódásokat, melyeken a 
keresztyén egyház általment. Midőn az emberek be kezdték 
látni, hogy a világ nem hat napon teremtetett, igen sokan 
megrémültek. De hál a szentírás nem kézi könyve se 
a theologiának, se a tudománynak. Ha valaki theologiát 
akar tanulni, a bibliához a legutoljára fordul. A ki pedig 
a vallásról akar valamit megtudni, az bizonyára a tudo-
mányos munkákat üti föl legutóbb. A biblia épen most 
ment keresztül nagy próbákon, melyeknek láttára igen sok 
ember megrémült. Pedig hálát kellene adniok Istennek 
a bibliai kriticizmusért. 

Hálásnak kell lennünk azért, hogy a midőn Isten 
a kritieizmus szellemét előszólítá, az a szellem hivatásá-
nak tartá földünk legdicsőbb irodalmát átvizsgálni. Nem 
lett volna-e botrány, ha míg a pogány irodalmat átvette, 
a keresztyén irodalmat pedig figyelmére se méltatta volna ? 
Mi mindent szeretnénk tudni a színtiratok keletkezésének 
idejéről, alkalmáról etc. A modern kritieizmus épen ezt 
tüzé ki feladatául. Keletet át meg át utazták, hogy a szent 
könyvre mennél nagyobb világosságot vethessenek. Magát 
a könyvet laponként vizsgálták át. De a szentírás kiállotta 
a tűzpróbát. A kritieizmus mindinkább-inkább elhagyja 
a rationalista irányzatot. A theologia tudomány tisztán az 
emberi elme alkotása. De a hozzá való anyagot a biblia 
szolgáltatja. Midőn az emberek a bibliát elfogadták a lelkek 
könyvéül, együttal nem kötelezték magukat arra, hogy 
theologiával terheljék magukat. Bárki lehetett vallásos a 
nélkül, hogy a theologiában csak kevéssé jártas lenne is. 
De viszont értelmi fogyatékosságra vallana az, ha vallá-
sunk volna, de megmondani nem tudnók azt, hogy mit 
hiszünk. A biblia a legnagyobb vallásos könyv, azért: 

Kiváltlíépen emberi. Midőn egy csapat embernek 
szent könyvre van szükségük, azt készen találják mint 
pl. a mormonok. Ha valaki isteni kijelentésről beszél s 
azt mondja, azt a könyvet készen az égből kapta, vagy 
úgy találta. Az a könyv ép úgy nem a földi emberek 
számára való, valamint nem egy más csillagzat fia szá-
mára. Hálásaknak kell lennünk, hogy a biblia egészen 
emberi. Most nem ihletettségről beszélek. Olyan emberi, 
hogy szivünk dobbanásának megfelel. A bibliában az is-
meret embertől-emberre száll át, mindegyik tesz hozzá 
valamit, mindegyik bővíti, míg nem összegyűjtetett. Val-
lásos érzékkel bíró emberek gyűjték össze, a kik felis-
merték benne a fokozatosan teljességre fejlődő kijelentést, 
mely kijelentés az emberi lelkek közvetítésével történt. A 
biblia nem maradhatott hatástalanul az emberiség öntu-
datára. Ez az a Kanaán, a mit elfoglaltak. 

Az egész szentíráson keresztül szeretet vonul végig. 
A biblia rendkívüli könyv, mivel az az egész emberi élettel 
foglalkozik. A szeretet (a szerelem és minden egyéb for-
máiban) a legnagyobb hatalom a földön. A szeretet nyilat-
kozik az óteslamentomban. Az újban pedig földi szenve-
délytől megtisztulva a Krisztus iránt való szeretetben jelenik 
meg. A szentírásban lépésről-lépésre emelkedik fel a szeretet 
a közönséges formáiból az Isten iránt való szeretethez, a mi 
az örök élet. Azok az emberek, a kik a szent könyveket 
írták, meghaltak, de a szentírás el nem veszhet. Némelyek 
Jónás és a cethal fölött csúfolódnak. De én felismerem 
Jónás könyvében is az ihletést. 

Az énekek éneke. Nem hiszem, hogy a fiatal emberek 
elolvasnák ezt a könyvet. Az emberek életkorát meglehet 
határozni bibliájukból. Ha a három evangelium lapja van-
nak a sok forgatástól megviselve: úgy annak a tulajdonosa 
ifjú ember. Ha a Páli levelek, úgy bizonyára középkorú. 
Ha pedig a zsoltárok és jelenések könyvének lapjai van-
nak megviselve: biztosra lehet venni, hogy az öreg kor 
felé halad az, a ki azt olvasgatja. Az Énekek éneke Salamon 
udvarára írt szatíra és annak a bizonyítása, hogy a le-
nézett pórnép között is feltalálható a tiszta szeretet. 

A skepticismus az a gondolkodásmód, hogy Isten 
nem található föl, mivel oly kevés jelét látjuk az isteni 
világkormányzatnak. Ezt az irányzatot is feltalálhatjuk a 
bibliában. A Prédikátor könyve a skeptikusok könyve. 
A biblia emberi: szentek beszélnek a zsoltárokban; kétel-
kedők a Prédikátor könyvében. 

Helyes-e az ó-testamentom erkölcsisége? A ki meg-
emlékezik arról, hogy a biblia emberi, és az emberi ön-
tudat lassan emelkedő folyamatában állott elő: az köny-
nyen megfelelhet a biblia erkölcsisége ellen emeltetni 
szokott mindennemű kicsinyes vádakra. Mit mondanak 
az emberek a kanaaniták lemészárlásáról ? Senki sem 
állítja, hogy az helyes dolog volt. A mészárlás, a mi 
fogalmaink szerint nem helyes. Messze, századokkal alan-
tabb fokon állott a zsidók erkölcsisége a mienkénél. De 
mégis magasabban állottak kortársainknál. Nagy dolog 
az, hogy egy olyan korban voltak emberek, a kik kardot 
rántottak a körülöttük eláradt romlottság ellen. Ha valaki 



gáncsoskodik a biblia erkölcsisége ellen, utasítsuk a gán-
csolót az időkorhoz, ez majd dönteni fog. 

A biblia becsületessége. A biblia már absolut becsü-
letességeért is megérdemli tiszteletünket! Ma nem írnak 
ilyen könyvet. Ma senki sem venné fel ilyen gyűjteménybe 
az Énekek énekét. De a mai életrajzok mennyire elütnek 
a szentírás őszinteségétől. Nincsenek, nem lehetnek olyan 
jó emberek, a milyeneknek az életrajzok az elhunytakat 
lefestik. Hozzájuk hasonlók nincsenek sem a bibliában, 
sem sehol. Napjaink életrajzírói egyszóval sem említe-
nék hősüknek Jákobéhoz csalását. 

A bibliai szentek és a modern szentek. Sohasem 
vesz rajtam úgy erőt a csüggedés, folytatá Watson, mint 
midőn jeleseink életrajzátom olvasom. De felbátorodom, ha 
Jakobra, vagy ehhez hasonlókra gondolok. Nem azért mivel 
bűnösök voltak, hanem mivel Isten kegyelméből a bűnt 
legyőzték. 0 is bátran bízza magát arra az Istenre, a ki 
Jákobot Izraellé változtatta. Megbecsülhetetlen könyv a 
szentírás, mivel hatalmasan segít az élet küzdelmeiben! 

A biblia nem csupán emberi, de isteni is. Közülünk 
senki sem tudja — mondá Watson — hogy miként van 
a szentírás inspirálva. De mindenki tudja, hogy ihletett 
az. Mindenki, a ki csak olvassa tudja, hogy mily végtelen 
különbség van közte és más könyvek között és érzi, hogy 
az inspirálva van. Sok nagyszerű vallásos könyvünk van, 
de melyik hasonlítható a bibliához? Ő nem ismer egyet 
sem, melyet a szentiratokhoz lehetne csatolni. A szentírás 
isteni voltát az a tény bizonyítja, hogy az folyton folyvást 
halad előre. Hova — kihez? Krisztushoz. 

Chr. W. a. — s. 

T Á R C A . 

Erasmus és Luther kora. 
Három felolvasás. 

III . Kétfé le reformáció . 

(Vége.) 

Luther, mint barát és pap, szüzességi fogadalmat 
tett s Bora Katalin, a kit elvett s a ki azelőtt apáca volt 
szintén. Házasságuk nem a szerelem műve volt, hanem 
a komoly megfontolásé és érett elhatározásé. Luther 
középidejű ember volt, a mikor megházasodott s a szere-
lemnek e korban nincs már ereje. Másfelől paráznasággal 
még azok sem vádolták Luthert, a kik egyébként min-
denfélekép rágalmazták. 

Sokan úgy fogták fel hát házasságát, mint a régi 
egyházi intézmények kigunyolását. Azonban kétségtelen, 
hogy a körülmények egyenesen kötelességévé tették a nőtlen 
élet elhagyását. Lássuk, mik voltak e körülmények. 

A papnőtlenség erőszakolása Luther szerint magában 
véve is gonosz munka volt, de meg az erkölcstelenség 
malmára is hajtotta a vizet. A szerzetesek ledérsége köz-
mondássá vált. A kegyes lelkek megbotránkoztak rajta. 
Luther igazán sajnálta a szegény embereket, a kik a 
házasság természetes közösségetői meg voltak fosztva s oly 

kísértéseknek voltak kitéve, a melyeknek ellenállani nem 
voltak képesek. 

A zárdák bezárása még bonyolultabbá tette e dol-
got. Németország csak úgy hemzsegett vándor bará-
toktól és apácáktól, a kiknek nem volt hova fejőket le-
hajtaniok. Ezek a szerencsétlenek aztán Lutherhez jöttek 
s kérdezték, hogy mitévők legyenek ? Tanács példa nélkül 
nem sokat használt. A világ hozzászokott már az ilyen 
szerencsétlenek erkölcstelenségéhez. Együtt élhettek volna, 
a nélkül, hogy valaki azon megbotránkozott volna. Hanem 
hogy házasságot köthessenek, arra babonás félelemmel gon-
dolt mindenki. 

Luther ellenben a házasságot tartotta természetes 
állapotnak, úgy a papokra, mint a laikusokra nézve. A 
paráznaságot istentelen gonosz, aljas dolognak tartotta. A 
házasság szerinte ép oly tiszta, mint boldog állapot. Ez 
való az embernek. Ő a maga részéről hozzászokott a 
magános élethez. Volt idő, mikor ez teher volt rá nézve, 
de ő azért következetesen megtartotta a fogadalmat. Az 
idő és szokás könnyítette a terhet s hacsak magára gon-
dolt volna, nem tette volna ki magát ellenségei gúnyoló-
dásának. 

De ezer meg ezer szegény nyomorult tekintett rá, 
hogy vezesse őket tanácscsal, példával. Ő maga meg volt 
győződve, hogy a papnőtlenség törvénytelen teher volt 
rajtuk és a Sátán mesterkedése. Tudta, hogy hiába biz-
tatja a volt barátokat házasodásra, ha maga jó példával 
nem megy elő. S jellemző ránézve, hogy mikor rászánta 
magát a házaséletre, teljes határozottsággal hangoztatta, 
hogy a házasodási kötelességének tekinti. 

»Nőtlenül is élhetnénk* — mondá — »de e gonosz 
napokban szóval és cselekedettel tiltakoznunk kell a pap-
nőtlenség tana ellen. Mert az a Sátán találmánya. Mielőtt 
megházasodtam volna, már rég elhatároztam, hogy meg 
fogok házasodni s ha halálos betegség vett volna körül, 
akkor is nőül vettem volna valami tisztességes nőt«. 

Tanácsot senkitől sem kért. Ha kért volna, az Eras-
mushoz hasonló ingadozó emberek, azok, a kik hajtottak 
a jó felé, de a világgal nem akarták elrontani a barát-
ságot, ezer kifogást emeltek volna szándéka ellen. >Ha 
meg akarsz házasodni* — mondá egy barátjának — »ne 
szólj senkinek, különben egy világ áll eléd. Ha én nem 
hallgattam volna, én is úgy jártam volna.* 

Luther felesége, házasélete előtt szintén hajléktalan 
apáca segyszerű, természetes, tisztességes házi asszony volt. 
Ábrándozásra egyáltalán nem volt hajlandó s az ábrán-
dozás évei elmultak már házasságra lépésök előtt régen. 
S mégis házasságuk nagyon boldog volt. Egymás becsü-
lésével kezdtek s később a kölcsönös becsülés gyengéd 
szeretetté erősödött. »A legboldogabb élet a csendes, meg-
elégedett családi élet*, szokta Luther mondani. Tapaszta-
lásból beszélt. 

Kata asszony furcsa és egy kissé nehézkes asszony 
volt s Luther sok humoros históriát tudott róla elbeszélni. 
»Furcsa dolog az a házasság*, mondá. »Mikor ebédelsz, 
nem vagy már egyedül. Reggel, ha felébredsz, egy pár 
hajtekercset látsz magad mellett a vánkoson. Katám mel-
lettem szokott ülni, a mikor dolgozom. Nem igen szeret 
hallgatni. Ha mást nem tud, azt kérdezi: 

»Doctor Úr, a porosz szertartásmester nem az őrgróf 
testvére ?« 

Egyszer az kérdezte: »Hogy van az Doctor Úr, hogy 
azelőtt oly sokat és oly buzgón imádkoztunk s most 
imáink oly hidegek*. Kata asszony legfölebb magáról tehe-
tett ily vallomást. Luther sokszor órákat töltött, buzgón 
imádkozva. Feleségének azt tanácsolta, hogy olvassa a 
bibliát egy kicsit szorgalmatosabban. Kata asszony azt 



felelte, hogy felét tudja már könyv nélkül, annyit olvassa. 
Mire Luther ezt mondta: »Igy unja meg a lélek az Isten 
igéjét. Új világosság támad s az írást a sarokba hajítják,« 

Gyermekeit nagyon szerette. Képzelődéseiken úgy el 
tudott mulatni. Saját gyermekkorára való visszaemlékezései 
csak még gyengédebbé tették. A gyermekek szerinte a 
bűnbe nem esett természet képe. »A gvermekek« — mondá 
— >a mennyről azt képzelik; hogy ott tejpatakok cser-
gedeznek s a fák tele vannak kalácscsal meg szilvával. 
Ne bántsátok őket. Hadd mutassák igazi »hamisítatlan, 
mindent hivő természetüket*. Egyszer mikor a gyermekek 
sóvárgó szemekkel tekintettek az asztalán levő gyümölcsre, 
azt jegyzé meg: »Igy kellene a felnőtt keresztyéneknek 
az ítéletnapra függeszteniük szemeiket.* 

Magdolna nevü lánya 14 éves korában halt meg. 
Fájdalmának szabad folyást engedett, de sohasem kétke-
dett azon. hogy az Isten vette magához a drága lelket. 
Ilyen volt Luther. Természetes és Istenfélő. Ugyan lehet-e 
hát őt eretneknek vagy gonosz filiszteusnak nevezni ? 

Sajnálni lehet, hogy Erasmust jobban nem ismerte, 
s hogy róla gyengédebben nem is nyilatkozott. Erasmus 
rendszerint barátságos volt Lutherhez. Védte, a míg lehe-
tett s nagy nehezen lehetett rábírni, hogy Luther ellen 
írjon. Luther ellenben azt tartotta Erasmusról, hogy hamis 
ember, a ki csak játszik az igazsággal s tán még Isten-
ben sem hisz. 

»Mindenkit, a ki hisz a Krisztusban, felszólítok«, — 
mondá — »hogy gyűlölje Erasmust. Mert Erasmus egy 
gúnyolódó haszontalan. Talányokban beszél s csúffá teszi 
a pápát is, de az evangéliumot, Krisztust és az Istent is 
ide-oda beszédeivel. Az evangelium szolgája lehetett volna, 
de, mint Júdás, csókkal árulta el az ember Fiát. Ő velünk 
sincs, ellenségeinkkel sincs. Én pedig azt mondom Józsuá-
val : Válaszszatok! Erasmus önző s azt hiszi, hogy én is 
köpenyegforgató vagyok. Erasmus a Krisztus leggonoszabb 
ellensége. A világi bölcseség nem érti a vallást s csak 
neveti az Isten dolgait. Óvakodjatok Erasmustól. Előtte 
a theologia csak bolondozás s az evangelium mese; elég 
jó arra, hogy a tudatlan nép elhigyje.* Magáról Erasmus-
ról mindez nem áll. Erasmus sokat tudott, a mit Luther-
nek jó lett volna tudnia s Erasmus jobb volt elveinél. 

Be ha Erasmus helyett az emberi dolgokra vonat-
kozó ama theoriát teszszük, melyet Erasmus képvisel, akkor 
e hitvallás Luther hitvallásával kibékíthetlen harcban fog 
állani az idők végéig. 

Ha tisztaszivűnek és a cselekvésben igaznak lenni, 
ezek az emberiség haladására szükséges tulajdonságok s 
ha ezek nélkül minden haszontalan: akkor az értelmi 
mívelődés magában nem elegendő. Hiába míveljük az ás-
ványt. A növényt míveli az okos ember, a miben már 
élet van. És az erkölcsi élet megfelel a természetinek. 
Titokteljes a kezdete s csak eredményeiben látható. 

Az értelem adományai olyanok, mint a gazdagság, 
rang, világi hatalom: nagyon jó eszközök, ha nemesebb 
tűlajdonságok használják fel. Mert a mint a gazdag ember 
fényűzésre költheti a pénzét, úgy a tudós értelmi élveze-
tek szerzésére használhatja tudományát, melyek finomabb 
élvezetek ugyan, de csak önzésen alapulnak. Ha Európa 
Erasmus szellemének hódol, elpusztult volna férfiasság 
híján. Az előkelőket a kétkedés, a míveletleneket a babona 
tette volna tönkre. 

És ez átvezet az utolsó megjegyzésre, a mit tenni 
akarok. A mívelődés terén a tudós vezet s benne bízva, 
elfogadjuk, a mit hirdet. A valódi haladás után azonban 
nem a tudós jár elől, hanem az egyszerű emberek. A 
tudósok legutoljára térnek meg. S ez oly természetes. A 
tudomány terén az önzés nem igen vezethet félre. Az 

erkölcsi élet mezején azonban az érdek és előítélet gyak-
ran győz s a míveltebb tehetség s nagyobb tudomány gyak-
ran csak eszközül szolgál annak bebizonyítására, hogy az 
a jó, a mi hasznos. Az egyszerű emberek keveset koc-
káztatnak. Az életet a maga igazi valóságában fogják fel 
s a szenvedés iskolájában tanulnak bölcseséget. 

A mikor a tudósok elfordultak a keresztyénségtől, 
a galileai halászok által új korszak támadt. Egy bá-
nyász fia hajtotta végre a német reformációt. A londoni 
s Bruckinghamshire-i kézművesek a vérpadra mentek 
azokért az igazságokért, a melyeket később a műveltek, 
mint második kijelentést fogadtak el. 

így volt eddig s így lesz a világ végéig. Ha megint 
jő egy nagy tanító, az is ott találja első tanítványait, a 
hol a Krisztus találta, a hol Luther találta. Ha Luther a 
tudósoknak írt volna, azok a szavak, a melyek Európát 
átalakították, tehetetlenül hevertek volna a könyvpolcokon. 

Epen azért azt mondhatjuk, jól tette, hogy a népre 
appellált s nem dobjuk oda nagy nevét áldozatul sem az 
üres filozofia megvetésének, sem ama sötét babonának, 
mely még a XIX. század végén is kikukucskál a jól meg-
érdemelt sírból. 

Froude után angolból 
Szabó Aladár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Az erkölcsi világ. Irta Bodnár Zsigmond egyetemi magántanár 
Budapest, 1896. Singer és Wolfner könyvkereskedése, 289 nagy 

nyolcadrétű lap, ára 2 frt 50 kr. 

Csudálatos és szertelen egy könyv, melyben szerző 
elméje foglyul ejtetvén az ő »felfedezés«-e által, rengeteg 
olvasottsággal, nemes idealizmussal, egy apostol buzgó-
ságával s a tudós makacsságával hirdeti, hogy »szellemi 
haladásunk* valódi törvényét felfedezte. 

Az állítólagos fölfedezés lényege az, hogy »az em-
beriség több évezredes történetén keresztül szabályos hul-
lámokban halad előre s a hullámok egyes részeinek meg-
felelő sajátságaik vannak ; hogy a tartalom ugyan változik, 
a mint műveltebb lesz az ember, módosul az élete, de 
csak külsőleg; belső világa azonban szabályosan ismétlő-
dik, a hullám első részében fölemelkedik, megnemesül, az 
általános, az egyetemes, a fenséges, a magasztos iránt 
érdeklődik, vagyis idealista lesz; a hullám utórészében 
pedig a realizmusnak, az anyaginak, az érzékinek, a ked-
vesnek, gyöngédnek, bájosnak, részletesnek hódol. Az erők, 
melyeket a természetben észlelünk, szellemi, erkölcsi és 
aesthetikai életünkben eszme név alatt szerepelnek, mint 
eszme-erők hatnak reánk, módosítják szervezetünket, át-
alakítják érzésünket, gondolkodásunkat s eszközlik, hogy 
bizonyos időkben eszményileg érez az egész társadalom, 
máskor pedig reális gondolkodású, érzésű* (10. 1.). >Mi 
szüli e változást ? Nem képzelhetni mást, mint egy az 
emberen kívül álló erőt, a mit eszmének nevezünk; ez 
az eszme hat reánk s halkan, észrevétlenül módosítja 
érzésünket, gondolkodásunkat. Az eszmének, úgymint a 
villanyosságnak, kétfélének kell lennie; az egyik igenleges, 
positiv, ez az ideális eszme; a másik a nemleges, a nega-



tiv, ez a reális eszme, mely visszaszorítja az előbbit, mi-
után magába olvasztotta az igenleges eszme egy részét.* 
(11—12. 1.) »Minden gondolkodó, ha végig pillant az idők 
árjának képén, rögtön helyesnek fogja találni az idealis-
mus és realismus s a harcukból származó ideal-realismus 
főjellemvonásait. Egyszerre mutatkoznak az emberi élet 
minden terén, tehát a vallás és erkölcs, a nyelv, irodalom 
és művészet, a jogi, állami és családi élet, meg a gazda-
ság, ipar és kereskedelem terén.* (19. 1.) 

íme, ez rövid vonásaiban a Bodnár »fölfedezése«, 
melyet néhány év óta időszaki sajtóban, kathedrán, röp-
iratokban és tudományos könyvekben bámulatos szívósság-
gal hirdet. Ezt az »új törvény,*-t alkalmazza Rodnár »A 
magyar irodalom története* című művében, melyből immár 
kétharmadrész megjelent; ezt fejtegeti «Szellemi haladá-
sunk törvénye* című könyvecskéjében; erre gyűjtött össze 
tömérdek adatot abban a munkájában, mely »Példák az 
erkölcsi törvény magyarázatára* címet visel; ezt magya-
rázza ismételten »Az eszme-erő magyarázata* című művé-
ben s ezt tanítja »A tudomány bukása* című mult évi 
röpiratában, melyet nyilt levél alakjában a »tudomány 
tönkjé«-t hirdető Brunetiére francia tudóshoz intézett. 

>Az erkölcsi világ« is ennek az eszmének részlete-
sebb kifejtése, az erkölcsi világ jelenségei és tényeire al-
kalmazva. E vaskos könyvben az 1894/95-ik évben írt 
dolgozatait gyűjtötte össze. Előszavában reményét fejezi 
ki az iránt, hogy a ki a könyvét elolvassa, világos fogal-
mat alkothat magának az erkölcsi világ törvényéről. De 
hogy ezt elhigyje, hogy meggyőződjék felőle az ember, 
arra szerző szerint több is kell, mint lapos reális gondol-
kodás, mely 15—20 év óta uralkodik a bölcsészet, a tör-
ténetírás, az összes természeti tudományok terén. Ez a 
realismus mint »léhaság és nyájasság, mint hazudozás és 
zsebelés, mint érzékiség és szórakozás széttépte a társa-
dalom erkölcsi kötelékeit, ledöntötte az egyetemesség szob-
rait és az individuum, a hitvány egyed kitömött bábjait 
helyezte az oltárra, melyen azelőtt istenek állottak*. De 
szerző bízik az ideális eszmék erejében, hangosan hirdeti 
a realismus haldoklását, s határozottan kifejezi a következő 
megg-yőződését: »Most tűnőben vannak ez időszak (a rea-
lismus) csillagai, egy égi nap kezdi első sugarait vetni a 
íöldre, s újra földerül az isteninek, az erénynek, a becsület-
és tisztességnek fenséges világa. Kiszélesedik az ember 
látköre, megnemesül érzése, gondolkodása, fogékony lesz 
a vallás és bölcsészet nagy igazságainak megismerésére, 
mert az aprózás, a szétválasztás, megkülönböztetés helyett 
tudunk összefoglalni, lesz érzékünk az eszmék magasztos 
egységéhez*. 

Ebben a szellemben van írva »Az erkölcsi világ*, 
mely az idealismus, realismus és ideal-realismus hármas 
hullámverésén vezeti át s magyarázza meg az erkölcsi élet 
főbb jelenségeit: a világtörténetet, a politikát, a vallás-
erkölcsi életet, a jellemet, a pessimismust és mysticismust, 
a szerelmet, az oktatást és nevelést, az ipart és gazda-
ságot, a nyelvet, irályt és irodalmat, a költészetet és a 
többi művészetet, a bölcsészetet és az Apponyi aestheti-

káját, az idealismus megjelenését és Blaha Lujza szín-
művészetét, Balfour angol miniszter államférfi theologiai 
művét (»The foundation of belief*) és Brunetiére merész 
vészjóslatát a »tudomány csődje* felől. Mindeme kérdé-
seket külön fejezetekben behatólag, részletesen, de egyszers-
mind a saját »felfedezése* értelmében eléggé iránvzatosan 
taglalja a tudós és nemes törekvésű szerző. 

Mi a szerző állítólagos felfedezésében nem hiszünk, 
az »eszmeerők* ama hármas ritmusú, hármas tempójú 
hatását egyszerűen chablon-nak, a szavakkal való játszás-
nak tartjuk. Mert összeszedni a történelem folyamából vagy 
a jelenkor eseményeiből néhány hasonló, egynemű jelen-
séget s azokat idealismus, néhány ellentétes tüneményt s 
ezeket realismus, a kétféle eszmeáram összeütközését meg 
ideal-realismusnak nevezni: ez bizony teljességgel nem vall 
se szellemes, se philosophusi elmére. Szavakkal való 
játék, chablon az egész. De van »Az erkölcsi világ*-ban. 
valamint Bodnár evvel rokon műveiben egy alapérzés, egy 
mélyebb sejtelem, mely komoly figyelemre méltó. S ez a 
természetfelettiben való hit, melyet szerző »eszme-erő«-nek 
nevez, melynek szerző az emberi lélekre, a családra, az 
államra, a tudományra stb. döntő befolyást, ellenállhatat-
lan hatást tulajdonít. Ezt a láthatatlan, de hatásaiban 
mindenütt tapasztalható »eszményiség«-et csak kutassa, 
csak keresse, csak szeresse tovább Bodnár úr. Majd meg 
fogja látni előbb-utóbb, hogy az az eszmék-eszméje, az 
erők-ereje, az örökké élő istenség. Ezt a fölemelő, neme-
sítő Isten-keresést látjuk mi Bodnár tanár csudálatos 
műveiben, ezt legközelebbről »Az erkölcsi világ «-ában is, 
melynek minden sorából az »ismeretlen Isten« utáni 
sóvárgás, az a léleksorvasztó epekedés érzik ki, mely az 
igazságkereső őszinte lelkek sajátsága. Tanácsunk az, 
hogy Isten-kereső nagy munkájában majd ha kimeríti a 
véges kútfőket, majd ha kimerül a »lumen naturae«, 
»históriáé* és »philosophiae* kutatásában: vegye kezébe 
szerző az örök bölcseség és örök világosság kútforrását, 
vegye elő a kijelentés könyvét, s akkor azt >a mi után 
eped, ott eléri*. 

Se. F. 

B E L F Ö L D . 

Adalékul a budai lelkészválasztáshoz. 
Nyilt levél 

nagytiszteletü dr. Kecskeméthy István úrnak, volt budai ref. h. lelki-
pásztornak, most ev. ref. theologiai tanárnak Kolozsváron. 

Budapest, 1896. január 16. 
Szeretett barátunk! 

Mielőtt mi budai hívek, a kik a budai ref. egyház 
körül több éven át h. lelkészi minőségben szerzett érde-
meid alapján, tehát tárgyilagos egyházi szempontból téged 
óhajtottunk rendes lelkészünknek, a hívek aláírásainak gyűj-
tésére a te neved alatt megindultunk, megkérdeztük tőled: 



remélhetjük-e, hogy hívó szavunkra hozzánk visszatérj, 
hogy tüzes ébresztő gyanánt újra terjeszd közöttünk az 
Isten országát. 

Feleleted az volt: hogy a budapest-budai egyházban 
kifejtett munkásságodra való önérzetes tekintet, másfelől 
pedig azon egyházkerület iránt tartozó hálád, mely téged 
kérés nélkül az egyházi téren elérhető egyik legdíszesebb 
állásra hívott meg, nem engedik, hogy pályázati folya-
modványt adjál be. De bár a szeretet másnemű nvilvá-
nulását nem akadályozhatod is meg, kételyedet fejezed 
ki az iránt, hogy Budapesten a meghívás útján való vá-
lasztás ma egyáltalán lehetséges volna. 

Jól tudtuk mi is, hogy ily roppant kiterjedésű nagy 
fővárosban, a minő Budapest, a hol 40,000 református 
mértföldnyi távolságokban szanaszét lakik, és akkor, mi-
kor a túlnyomó számmal a pesti oldalon lakó hívek is 
szavazati joggal bírnak az egységes egyházban — fizikai 
lehetetlenség az egyházi választók ezreinek a meghíváshoz 
szükséges kétharmadát teljesen kifogástalan alakban össze-
gyűjteni, s hogy tehát az újonnan szervezett budai rendes 
lelkészi állás csakis szavazással járó választás útján tölt-
hető be. 

S hogy mégis a te meghívás útján leendő megvá-
lasztásodra gyűjtöttük az aláírásokat, tettük azt egyedül 
abban a reményben, hogy sikerülend a híveknek oly tekin-
télyes seregét összegyűjtenünk, a mely, mint a szeretet 
és ragaszkodás tanújele, szemben a meghívás fizikai lehe-
tetlenségével, téged arra bírjon, hogy nyomatékos alakban 
kifejezett hívó szavunknak engedj. 

Egy szóval: erkölcsi lehetőséget akartunk neked 
nyújtani arra, hogy meg nem sértve jogos önérzetedet, 
meg nem bántva az erdélyi ref. egyházkerület iránti hálás 
érzelmedet, eleget tehess budai híveid óhajtásának és a 
pályázatban — ragaszkodásunk által kényszerítve — 
részt vehess. 

Ezt az erkölcsi alapot aránylag rövid idő alatt sike-
rült is megteremtenünk. A hívek jelentékeny száma, és 
pedig nemcsak a budai, hanem a pesti oldalon lakók is, 
készséggel aláírták a meghívásodat célzó kérvényt, köz-
tük közéletünk és tudományos világunk számos jelesei, 
egyetemi és műegyetemi professorok, tanárok, orvosok, 
magasabb állású köztiszviselők stb. és a hívek nagy sere-
géből is sokan. 

Midőn azonban az ellenjelölt érdekében az őt pár-
tolók — a nyilvánosság előtt — sértegető személyi táma-
dással és a magánérdekeltség nem válogatós eszközeivel 
léptek fel: a te kifejezett óhajtásodra is megszüntettük 
a magunk részéről az aláírások gyűjtését. Elég fájdalma-
san érintett bennünket, hogy egyedül egyházunk érdekét 
tartva szem előtt és nem ismerve ellenfeleink természetét, 
nem tudtuk megakadályozni a személyeskedő harc kitö-
rését. És minthogy nem engedhettük meg azt, hogy tisztelt 
személyed, a mi volt lelkipásztorunk — a ki kezdettől 
fogva távol álltál a saját jószántunkból megindított akció-
tól — egy ily harc sajnos esélyeinek tétessék ki, egészen 

megszüntettük a melletted való akciót. S ebben szintén 
találkoztunk feltétlen helyesléseddel. 

Engedd el nekem, hogy a lefolyt személyes harcnak 
a részleteit most és itt elmondjam. Meg lesz annak is 
a maga fóruma. Ha szükséges: az egész magyar, sőt a 
külföldi protestáns világ ítélőszéke elé fog az bocsáttatni. 

Tisztelt barátunk! Te ettől az ú. n. budai lelkész-
választási mozgalomtól már hónapok óta, mint teljesen 
érdektelen, távol állsz. Mi is a személyeskedő harc kitö-
résekor — mint föntebb jelzém — rögtön abbanhagytuk 
a melletted való akciót, melyet tisztán az egyházunk 
érdeke iránti tekintet sugallt volt nekünk. 

Ekként reánk nézve- a budai ref. lelkészválasztás 
ügyében teljesen eltűnt még az a csekély személyi vonat-
kozás is, a melylyel mi a hozzád, mint volt érdemes lelki-
pásztorunkhoz s ref egyházunk egyik jeleséhez való ra-
gaszkodásunk által egyházunknak is jó szolgálatot akar-
tunk tenni. De megmaradt az a feladatunk továbbra is, 
hogy egyházunk közérdeke mellett híven harcoljunk. 

E részbeli kötelességünket Isten segedelmével telje-
síteni fogjuk. 

Téged pedig áldjon meg az Úr és erősítsen meg 
munkádban. 

Egész szívvel köszöntünk. 
Több híved nevében: 

Kasics Péter, 
budapesti vef. presbyter. 

* 
• - •
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Nyilt válasz. 

Erre a nyilt levélre nekem igen kevés szavam van. 
A mit előre határozottan kijelentettem budai barátaim-
nak, azt fentartom: a budapesti harmadik papi állásra 
pályázni nem fogok. A részemre szóló aláírások gyűjtése 
nem akaratommal indult meg, de midőn megtudtam, he-
lyeseltem s most a kezdeményezőknek, kik egyházuk 
iránt való szeretetüknek s igaz barátságuknak annyi jelét 
adták, szives köszönetet mondok érte, mert a köznek sok 
haszna lett belőle, mivel épen ennek következtében tűnt 
ki sok fénylő dologról, hogy — nem mind színig arany. 

A mi engem illet, én minden igazi és műellensé-
geimnek szívből megbocsátok, s kérem az Istent, hogy 
az ő irgalmasságában juttassa őket hibáik világos tuda-
tára. Akkor tudom, ők is Krisztus seregébe állanak be, 
s velünk együtt harcolnak az evangelium szent ügyéért. 

Végül még kijelentem, hogy ebben az ügyben ez 
az első és utolsó szavam. Béke velünk! 

Kolozsvár, 1896. jan. 17-én. 

Dr. Kecskeméthy István. 



Protestáns ügyeink a napi sajtóban 
Mostanság sokat írtak a napilapok protestáns ügyeink-

ről. Leginkább az 1848. XX. t.-c. végrehajtását sürgető 
protestáns mozgalmat szellőztetik és kommentálják. A 
»Magyar Hirlap«-ban György Endre nagy jóindulattal 
és szakavatottan tárgyalta ezt a kérdést még a hónap 
elején. A mult héten meg abból az alkalomból, hogy a 
lutheránusok küldöttségileg peticionáltak, csaknem az egész 
napi sajtó közölte a memorandumot (bár töredékesen és 
hiányosan; egész kiterjedésében lapunk mai száma hozza), 
s több lap észrevételekkel is kisérte. Ezekből akarunk 
egyet-kettőt itt bemutatni. 

A »Budapesti Hirlap« jan. 21-iki számában »Panasz-
kodó protestánsok* című vezércikkben foglalkozik a kér-
déssel. Miután megnevezés nélkül reprodukálja mult szá-
munk vezércikkének gondolatait, sok helytt szavait is, annak 
az aggodalmának ad kifejezést, hogy »a kormánytalán a leg-
jobb akarat mellett sem lesz képes a bajok lényegesebb részét 
elhárítani... A múltban szerzett érdemekre hivatkozás cse-
kély súlyú, ha a kormányon ülők nem tartanak attól, 
hogy a kuruc ősök utódaiban is maradt valami apáik 
véréből, s a passivitás velük szemben keserű eredmé-
nyeket szülhet. Ha így van a dolog, akkor nem lehetetlen, 
hogy a protestánsoknál a körülmények által szított elé-
gületlenség nyilt antagonizmussá fejlődik ki a kormánynyal 
szemben. Ennek a jelei már ma is fölmerülnek itt is, 
ott is«. 

E csél-csap lap megjegyzései, melyekből az ellen-
zékbe ugratás intenciója világosan kitűnik, a gondolkodó 
protestánsok előtt évek óta nem nagy súlylyal bírnak. 
Ebből a kommentárból is arra az ingatag magatartásra 
ismerünk, melyet a R. H. az egyházpolitikai kérdésekben 
évek óta követ. De azt mégis sajnáljuk, hogy ez a leg-
magyarabb érzésű, néha épen soviniszta újság nem ismeri 
fel a »panaszkodó protestánsok* szóban forgó ügyében 
a kérdés nemzeti és kulturális fontosságát s nem látja be, 
hogy itt a magyar állam egyik legmagyarabb és leghívebb 
elemének a végből való állami megerősítéséről van szó, 
hogy az elnyomatás századaiból eredő s tisztán kulturális 
célok kedvéért, az akkor nem létezett magyar állam he-
lyett elvállalt terhek könnyítéséről, a magyar faj egyik 
legjóravalóbb elemének erősítéséről s a nemzeti kulturában 
való versenyképességének fokozásáról van szó. 

Sokkal mélyebben hat a kérdés gyökerére Kaas Ivor 
báró a »Nemzeti Újság* január 22-iki vezércikkében. 
Ismertetve a kérdést, konstatálja azt, hogy »a protes-
tánsok helyzete szegénységből Ínséges állapotra fordult. 
A rövid tapasztalás megmutatta, hogy a protestánsok 
veszik a legkevésbbé igénybe a lelkészi hivatalaikat, mi-
helyest a polgári törvények őket ezen kötelezettségeik alól 
feloldották*. Okát e jelenségnek cikkíró részint az egyház-
tagok túlterheltségében, részint a vallástalan felvilágosult-
ságában látja. »Itt tehát, folytatja, kettős betegség van : 
egyik a szegénység, másik a vallási közömbösség. Aman-
nak oka a viszonyok megváltozása és az új törvények-

nek hatása; emezé a vallástalan nevelés, mely odáig 
megy, hogy a protestáns theologiai intézetekből a dog-
matizmust kiküszöbölte s a kriticizmust tette helyébe, 
mely a keresztyén vallásból mithologiát s a bibliai tör-
ténetekből meséket csinált. Ha pedig a pap maga sem 
hiszi, a mit tanít, sőt a szószékről prédikálja a biblia azon 
magyarázatát, melyet nem Luthertől, avagy Kálvintól, 
hanem Strausstól és Renantól tanult mindenféle német 
doktorok által hígított kiadásban, az urak pedig a közép-
iskolákból és az egyetemről Auguste Comte pozitivizmusát, 
Darwin fajelméletét, Vogt és Moleschott materializmusát, 
vagy mi mindezeknél rosszabb, a semmit és az erkölcs-
telenséget hozzák haza — hát ugyan micsoda példákon 
okuljon a nép, hogyan ismerje bitét, miképen ragaszkod-
jék ahhoz lelkével, minek hozzon áldozatokat és hogyan 
kerülje el az erkölcsi nihilizmust, bukást és szocializmust*. 

»A magyar protestantizmusnak tehát — mert csak 
erről beszélünk — mindenekelőtt reformálnia kell önma-
gát, a papi nevelést, gimnáziumait és népiskoláit, hogy 
híveit megtarthassa s egyházi be^ő életét fejleszthesse. E 
nélkül hiábavaló minden anyagi segítség és szubvenció az 
államtól. Pénz és állam nem teremthetnek vallást, s nem 
tarthatják fenn az egyházat. Erre csak a hit ereje képes, 
azon hitnek ereje, mely ezelőtt, mikor a protestantizmus 
nem részesült állami protekcióban, mint most, hanem ma-
gára hagyatva önvédelmére még fegyvert is kénytelen volt 
viselni, nem hiányzott a magyar protestánsokban, jelenleg 
azonban annyira elgyengült, hogy állami támogatás nél-
kül megállani nem képes.« 

Nagyon kemény, de sok tekintetben igaz ez a beszéd 
és méltó a megszívlelésre. íme, a mit évek óta, ha simán, 
a lelkészi és tanítói érzékenység kímélésével hirdetünk, azt 
itt most egy világi protestáns, egy magas műveltségű és 
vallásos lelkű hírlapíró kimondja, leplezetlenül kikiáltja, 
urbi et orbi. Mi csak a mellett vagyunk, mit az érem másik 
oldalát nézve e Lap évek óta már az egyházpolitikai tör-
vények létrejötte előtt sürgetett s mire azóta is folyton 
serkent, ösztönöz, kér, hogy tegyük intenzivebbé a vallásos 
nevelést, érvényesítsük jobban az evangéliumot: evangeli-
záljuk az iskolát, az egyházat, a családot. A nagy több-
ség felelete először az volt. hogy ideális beszédek, idegen 
eszmék, nem magyar embernek való dolgok ezek; azután 
meg isszonyú hallgatás, tétlen várakozás; most csüggeteg-
ség, kis hitűség, desperáció. Csak egy kisebb töredék, de 
az egyház elitjéből és a nép jelentékeny része sorakozott 
az evangeliumos keresztyénség zászlaja alá; a bibliás nép 
másik része azonban, okos vezetés hiányából, a nazaré-
nizmus és a baptizmus karjaiba vetette magát s ott keresi 
vallásos szükségleteinek bizony zavaros, de bizonyos mér-
tékig mégis hitteljes és ránézve megnyugtató kielégítését.' 
A kik ezt eddig nem hitték, nézzenek szét a magyar szek-
ták között s tapasztalni fogják, hogy a baptisták és a naza-
rénusok terjednek az állam védő és óvó-intézkedései nélkül 
is, pedig ezek a szegény eltévedettek önkénvtes adományok 
alakjában több egyházi adót fizetnek, mint a legtúlterhel-
tebb baranyai kálvinista ember. 



Sajnos, de talán üdvös, hogy ezeket a keserű igaz-
ságokat a világi sajtó mondja el nekünk, hogy ebben a 
zűrzavaros világban a »világiak« prédikálják az igét az 
»egyháziak«-nak. Talán e kemény beszédek felrázzák azo-
kat is, a kik még alusznak s az ébren levőket kitartóbb 
munkára ösztönzik. Mi a magunk részéről ezeket a fél-
kavaró, háborító hangokat keserű, de hathatós orvosságnak 
tartjuk, melyet be kell egyszer vennünk, ha gyökeresen 
meg akarunk gyógyulni. 

A mit b. Kaas cikke végén ír, hogy »a magyar pro-
testantizmus a szolgaság küszöbén áll«; >csak egy lépés 
s bele esik a korrupcióba*; »tisztes szegénységben élt 
eddig, most nyomorba jutott* : ezt mi egyszerűen túlzás-
nak tartjuk. Csak emberelje meg magát, csak szedje össze 
erejét, csak vértezze föl keblét az evangelium isteni ere-
jével, csak térjen vissza igaz fejéhez és főpapjához, a Jézus 
Krisztushoz: mostani válságát, kemény próbára tétetését 
is ki fogja heverni. Alios jam vidít ventos ecclesia. Hanem 
Krisztus és az ő evangeliuma nélkül nincs menekülés. Ne 
félj, csak higyj s az IJr hadakozni fog helyetted és diadalt 
veszen minden te ellenségeid fölött. 

Ez az én szilárd hitem és biztos reménységem. 
Váradi F. 

R É G I S É G E K . 

Lelkipásztorsági elmélet a mult századból. 
A régmúlt idők poros aktái között, egyháztörténelmi 

kutatásaim közben, találtam egy korunk irányát is híven 
jelző kéziratos füzetre, melyben a vámosi papi széken 
egykori elődöm Pados Ferenc, esperesi tisztéből kifolyó-
lag megírta *az új tiszteletes prédikátor úr exmissiójó-
nak ideája <-t. Tagadhatatlan, hogy a gyakorlati theologia 
tantárgyai között, ma már rendszeresen kidolgozott és 
tudományos színvonalon álló művekben, előadatnak mind-
azon elvek, melyek ezen ideának íróját áthatották és 
lelkesítették: de kortörténeti szempontból mégis jónak 
láttam közlését, mert belőle lélek és élet sugárzik felénk. 
És épen a XVIII. század az, melyből űgyis aránylag 
legkedvesebb emlékünk maradt egyházunk belső történe-
tére vonatkozólag, mert a néma szenvedések ezen szo-
morú korszakában, elég volt a külső ellenség ellen küzdeni. 
Pedig a belső építés munkája akkor párosulva az élő 
hittel, szinte magas fokon állott. Ha Pados Ferenc ideáját 
olvassuk, egy ótestamentumi szigorú próféta, egy valódi 
puritán áll előttünk, s a mit az új prédikátornak szivére 
köt, azt lelkében érzi is, és a szerint cselekszik, mert 
eszményképe a Krisztus. 

Megérdemli, már csak az összehasonlítás céljából is, 
hogy közöljem ezen ideát, mert tanul belőle a jelen a 
múlttól, s meggyőződik arról, hogy azon keserves évszá-
zadban is az evangyélium ereje tartotta fenn anyaszent-
egyházunkat. 

Az idea írója Pados Ferenc, eddigi tudásunk szerint 
a veszprémi egyházmegyének a sorrendben 9-ik esperese 
volt, a mennyiben Tholnai István csopoki lelkész 1634-ig. 
Gál Imre veszprémi lelkész 1635—1655., Gál István vesz-
prémi lelkész 1656—4663. Ismeretlen 1673-ig, Losonczi 
Farkas János 1695-ig, Hodosi Sámuel 1708-ig, Csoó István 
veresberényi, majd 1710-től felső-őrsi lelkész 1711-ig. 
Deáki Márkus István veszprémi, majd felső-őrsi lelkész 
1749-ig, Keresztúri Tuba István szkszabadjai lelkész 1763-ig 
Pados Ferencz vámosi lelkész 1784-ig, tehát 20 évig volt 
akkori kifejezés szerint seniora a veszprémi egyházme-
gyének. 

De áttérek már magára a kézalatt levő munkára, 
mely negvedrétű erős papírra van 24 levélen írva, s 1767. 
márc. 8-ról keltezve, s közlöm úgy, a mint találtam. 

Idea, secundum quam exmissió novi alicujus mi-
nistri debet fieri. 

lo Invocatio cum oratione ad Deum recitanda. 
2o De officiis et vocatione ministri disserendum 

breviter. 
3o Examen Svntheses exhibitas instituendum de 

doctrina et moribus. 
4o Peracta censura conferenda sunt vota, quid de 

eruditione exmittendi Clarissimi ac Reverendissimi censores 
judicent. 

5o Testimoniales expetendae et investigandae. 
6o Interrogandus exmittendus de sequentibus: 
lo Erez-e magában isteni belső hivatalt, és oly ke-

gyelmét Istennek, mely szükségképen megkívántatik arra 
a szent hivatalra? 

2o Vájjon nem valami kincs gyűjtésnek tekintetibül, 
vagy nagyravágyásbúi, vagy testi indulatbúi, vagy a köny-
nyebben való élhetésért, hanem isteni félelembűi, és az 
Isten anyaszentegyhazában való épületes szolgálhatásnak, 
és az Isten dicsőssége előmozdítása tekintetibül adja magát 
erre a tisztességes és szent, de igen nehéz hivatalra? 

3o Az ó- és újtestamentumi Írásokat ismeri-e, tartja-e 
egyedül az Isten beszédének és az idvesség tökéletes tudo-
mányának ? 

4o Igéri-e magát arra, hogy abban a szent, de ter-
hes hivatalban, az Istennek tiszta beszédét az Helvetica 
Confessio magyarázatja szerint prédikálja, hirdeti, és azt 
az igaz tudományt s szent hivatalát, szent, kegyes és Istenes 
életével meg is ékesíti s erősíti és az eklézsiai törvények 
szerint elöljáróinak engedelmeskedik. 

7o Interrogandus erit, habetne Agendam, Helveticam 
Confessionem et Canones Ecclesiasticos. 

8o Adjurandus erit ad hoc Ministerium. 
9o Benedicendus et exmittendus. 
lOo Exhortandus ad sua officia. 
l l o Auditores monendi ut eum agnoscant et honorent. 
12o Gratiarum actione ad Deum omnia finienda et 

concludenda. 

Invocatio et oratio ad Spiritum Sanctum. 
Szent Isten! a ki szereted a Téged szeretőket, ked-

veiled a Te dicsőséged előmozdításában serénykedőket: 
minket is Uram Tehozzád a Te szent tiszteletedhez és 
dicsősségedhez való szeretet indított fel e Te szent tisz-
teletednek helyén való megjelenésre. Kedvelj azért Uram 
minket, kedveljed dicsősséged előmozdításában való szent 
igyekezetünket, adjad szent segedelmedet, és midőn Tenéked 
ekképen könyörgünk, hallgasd meg esedezésünket. 



Óh örökkévaló, mindenható, könyörülő, áldott szent 
Lélek Úr Isten, Atyának és Fiúnak lelke, bölcsességnek és 
értelemnek, tanácsnak és hatalomnak, tudománynak és az 
Úrnak félelmének lelke! Imé mi te alázatos bűnös szol-
gáid, a Te nevedben megjelentünk ez helyben, hogy azo-
kat cselekedjük, melyek az egy élő Istennek dicsősségére 
és az igaz anyaszentegyháznak épületire tartoznak és 
céloznak. 

Tégedet ó világosságoknak Attya, tudatlanoknak taní-
tója áldott szent lélek Úristen, alázatos lélekkel imádunk, 
teljes szívbtíl segítségül hivunk. légy jelen mi közöttünk, 
szállj bé a mi szíveinkben, nyugodjál meg rajtunk Te 
választott szolgáidon. Tölts bé minket a Te szükséges 
ajándékiddal; Taníts meg minket mit cselekedjünk, és 
vezérelj minket minden igazságra; világosítsd meg a mi 
elméinknek szemeit, szenteld meg akaratunkat. Tanítsd 
meg Uram erősítsd meg és szenteld az igazságra a Te 
szolgádat (vagy szolgáidat) is, a ki mostan mitőlünk Isten 
titkainak Sáfáritul, az egyházi szent szolgálatot felveendő. 
Ihlesd meg az ő lelkét, töltsd bé szent ajándékiddal szivét, 
és tegyed bizonyossá őtet a szent szolgálatra való belső 
hivatala felől, és minket is Te hivatalos szolgáidat bizo-
nyos jelek által erősíts meg abban, hogy Te bivod őtet 
a szent szolgálatra mi általunk és a te hiveid által, hogy 
vagy hirtelenkedésbül, vagy tudatlanságbul, a mi hivata-
lunkban Felséged ellen ne vétsünk. 

E végre a mi elméinknek gondolatit, szájainknak 
szólásit igazgassad; a Te beszédednek igaz értelmében 
tégy bölcsekké minket, hogy mindeneket emberi indulat 
nélkül, részrevaló hajlás nélkül, Krisztus tanítványihoz 
illendő szeretetbül a Szentháromság egy igaz Istennek di-
csősségére, az igaz anyaszentegyháznak épületire, és a 
Krisztus Jézustúl, a pásztoroknak fejedelmétül rendeltetett 
egyházi szent szolgálatnak ékességére cselekedhessünk 
Ámen. Mi atyánk etc. 

Prologus. 

E szélesen kiterjedett világban lakozó emberek közül, 
sokakat, mely szép méltóságos és hasznos hivatallal és 
tisztséggel szeretett és tisztelt meg a kegyelmes isten: 
tapasztaltatja velünk az experientia. De mindazoknál a 
világi szép, méltóságos és hasznos hivataloknál s tiszt-
ségeknél, mégis szebb, méltóságosabb és hasznosabb az 
Isten szolgáinak, az igaz egyházi szolgáknak az ő hi-
vataluk. 

Nagy becsület világ szerint is, mikor valakiket az 
hatalmas királyok magok követekké tesznek, magok tit-
kaikat reájok bízzák: de mennél nagyobb a mennyei 
király a földi királyoknál, annál nagyobb méltóság annak 
követének lenni. Követi pedig ennek a mennyei királynak 
az Isten szolgái, ezekre bízta Isten a maga titkainak ki-
sáfároltatását, ezekkel hivatja a bűnösöket a magával 
való békéilésre, 

Szólhatott volna ugyan Isten minden más szolgá-
latja nélkül, úgy maga a bűnösökkel, a mint régenten a 
Sinai hegyen szólott az Izraellel, vagy élhetett volna a 
szent angyaloknak szolgálatjokkal, de talán ha maga 
szólott volna, vagy szólana ma is, azt mondanák az em-
berek, a mit monda az Izrael: ne szóljon minékünk a 
Mindenható. Sem maga azért a Mindenható, sem angyali 
által nem szól minékünk bűnösöknek, hanem szól em-
berek által a maga szolgái által minékünk bűnös embe-
reknek, azokat tette Isten a maga ügyében prókátorokká, 
a maga dicsősségének promotorivá, az ő országa terhes, 
de igen hasznos és szükséges dolgaiban consiliariusokká. 
a maga házának angyalivá, a Krisztus titkos testének 

építőivé, az emberi nemzetnek doktorivá, sőt a mi na-
gyobb magának szájává, úgy hogy soha nagyobb becsü-
letet s tiszteletet a nyomorult ember nem kívánhatott 
volna Istentől, mint hogy őtet a maga házában való szent 
szolgálattal tisztelte meg. 

Tudjuk azt világ szerint is mennél nagyobb és 
méltóságosabb valakinek hivatala, annál nagyobb és ter-
hesebb annak az ő dolga és kötelessége. Nagy és méltó-
ságos az Isten szolgáinak is hivataluk, de igen nagy és 
terhes is azoknak dolgok és kötelességek. 

Az Isten szolgáinak pedig az ő nagy és terhes dol-
gaikat s kötelességeket, ha meggondoljuk, három karban 
helyeztethetjük, melyeknek egyik része nézi magokat az 
Isten szolgáit, másik része az Istent, a kinek ők szolgái, 
harmadik része az Isten anyaszentegyházát, melynek 
gondviselését Isten reájuk bízta. 

Közli: Thury Etele. 

N E K R O L O G . 

Beöthy Zsigmond. 
1819—1896. 

Beöthy Zsigmond közegyházunk egyik jelese, kit 
konventi s zsinati termeink állandó alakjaként tiszteltünk, 
ki dunántúli egyházkerületünknek egyik vezérembere volt, 
ki nemcsak szóval, de tollal is igyekezett előbbre vinni egy-
házunk ügyeit: f. hó 19-én este Komáromban 77 éves 
korában szívszélhűdésben hirtelen elhunyt. 

A jogi, egyházi és irodalmi közélet munkása volt. 
Nagy ambícióval és nagy szorgalommal s nem minden-
napi tehetséggel. Gondolkozásában, politikájában szabad-
elvű és magyar. Egyházát szerette, különösen nemzeti és 
kulturális intézményeiért, habár az egyház valláserkölcsi 
eleméhez és hivatásához kevésbbé ragaszkodott és keve-
sebb érzéket tanúsított. Korának, a negyvenes évek új 
szellemének volt gyermeke, kit a nemzeti haladás és kul-
turális erőkifejtés eszméi hevítettek s ki egyházát is, me-
lyet a nagy elnyomatás idején kezdett szolgálni, ezért a 
nemzeti és szabad szellemért, ezért a kulturális erőért 
tisztelt és szolgált élete végpercéig. Egyháza és hazája is 
megbecsülte eme szolgálataiért. Amaz gyors egymásután-
ban emelte munkás fiát egész a h. főgondnokságig, kon-
venti és zsinati képviseletig, közalapi elnökségig, s félszá-
zados egyházi szolgálataiért jubileummal tisztelte meg. 
Hazája a legmagasabb birói székek egyikébe ültette, ki-
rálya pedig nagy kitüntetésekben részesítette. Mint író a 
költészet és a tudomány múzsáinak áldozott, sok buzgó-
sággal, de közepes sikerrel. 

Életrajzi adatait az alábbiakban közöljük: 
Szlovánvi Beöthy Zsigmond 1819-ben február 17-én, 

született Komáromban. Az iskolákat szülővárosában és 
Pozsonyban végezte, a jogot pedig a pesti egyetemen. 
Az 1839—40-iki pozsonyi országgyűlésen már mint jurátus 
volt jelen. 1841-ben ügyvédnek eskették föl, 1845-ben 
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megválasztották szolgabírónak. Komárom városának hala-
dását minden téren előmozdította. 1846-ban a dunántúli 
református egyházkerület főjegyzője, majd az országos 
közalapítványi bizottság elnöke lett. A szabadságharc 
idejében a közoktatásügyi minisztériumban fogalmazó volt. 
később titkár. Az ötvenes években Komáromban ügyvéd-
kedett és a református egyház ügyeit, mint annak főgond-
noka mozdította elő. 1861-ben Komárom városának or-
szággyűlési képviselője lett, 1862-ben pedig a birói pályára 
lépett, a melyet mint a pesti váltótörvényszék ülnöke kez-
dett meg. Már 1864-ben kir. táblai biró, 1870-ben kúriai 
biró, 1883-ban kúriai tanácselnök lett. 1888-ban nyuga-
lomba vonult. Munkásságát és érdemeit a király is mél-
tányolta s többször is kitüntette Beöthy Zsigmondot; 1871-
ben a vaskoronarend lovag keresztesévé, 1884-ben 50 éves 
írói jubileuma alkalmából a Lipótrend kis keresztesévé, 
1888-ban főrendiházi taggá, 1892-ben pedig valóságos 
belső titkos tanácsosává nevezte ki. Első költeménye a 
Regélő-ben jelent meg 1834-ben. Az Athenaeumnak szí-
vesen látott munkatársa volt és számos költeményt írt, 
a melyek Bajza költői termékeivel rokonok. A 40-es és 
50-es években elbeszéléseket, társadalmi és politikai cik-
keket írt az újságokban. 1839-ben jelent meg első vers-
kötete Koszorú címen. További művei voltak: Összes 
költeményeim 1851., Beszély tár 1839., Beszélyek 1855., 
Újabb költemények 1880.. Csáb (dráma négy szakaszban) 
1839., Kóbor Istók (énekes bohózat) 1840., Követválasztás 
(vígjáték három felvonásban) 1874. Elemi magyar közjog 
1846. Az evang. házasságügyi új törvények gyakorlati 
magyarázata 1853. A magyarországi protestáns egyházra 
vonatkozó Összes országos törvények 1876. 

Halála váratlanul következett be. Rendes szokása 
szerint megvacsorázott, megteázott s midőn feküdni akart, 
vetkőzés közben szívszélhűdés érte. Beöthy Zsigmondban 
Beöthy Zsolt egyetemi tanár, ki most Egyiptomban utazik, 
édes atyját, és Beöthy László hírlapíró nagyatyját gyászolja. 
Edzett bajnokáért gyászt öltött a református egyház is, 
melynek vezéremberei (Tisza, Darányi a Szászok stb.) azon-
nal kondoleáltak, a dunántúli kerület egyházai, megyéi és 
pápai főiskolája küldöttségileg képviseltették magukat Beöthy 
temetésén. Ott voltak a polgári és katonai hatóságok 
képviselői is Sárközy Aurél főispán és Müller várparancs-
nok vezetése alatt. A gyászszertartást a háznál Czike 
Lajos tatai esperes végezte, a sirnál Tóth János komá-
romi segédlelkész mondott búcsúztatót. 

I R O D A L O M . 

** »k magyar nemzet története* című tíz köte-
tes nagy munkából (millenniumi kiadás) az Athenaeum 
kiadásában megjelent az 53, 54. és 55-ik füzet, a melyek-
kel a harmadik kötet (»Az Anjou-Ház és Örökösei«) be-
fejezést nyert. Közölve vannak ezekben a füzetekben a 
Hussziták betörése, a török elleni védelemre, Zsigmond 

császár és király utolsó éveire, majd Albert király rövid 
uralkodására vonatkozó összes feltalálható történeti em-
lékek. Műmellékletek az 53. füzethez »Valois Lajos kiko-
saraztatása és Zsigmond esküvője«, és »Zsigmond római 
császárrá koronázása«; az 54. füzetéi: »Viridarium Impe-
ratorum et Regum Romanorum« és »A francia király 
címeradománya Garai Miklós részére«. A szövegképek is 
számosak és szépek. Egyes füzetek ára 30 kr. Előfizetés 
negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr. Félévre (24 füzet) 
7 frt 20 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben. 

** Részletes tanterv az ismétlő iskolák veze-
téséhez. E cím alatt adta ki Tárnok Gyula komáromi 
közs. isk. tanító, a Konkoly-féle pályadíjjal is kitüntetett 
művét, mely az ismétlő iskola tanításával foglalkozó, bár-
mely jellegű, tanítónak megbecsülhetetlen segédeszköze 
leend és a melylyel tanító körökben régóta érzett hiányon 
segített. A nagy 8-adrét alakú. 24 oldalos, csinos kiállí-
tású füzetke érdeme; hogy a miniszteri tantervben előírt 
ismétlő iskolai anyag, gyakorlati érzékre valló tanító szak-
ismeretével óráról-órára kidolgozva nagyban elősegíti, sőt 
biztosítja annak teljes feldolgozását. A tanterv figyelemmel 
van úgy az egy, mint a több tanítóval bíró iskolákra, 
valamint a fiú- és leánynövendékek által tanulandó anyagra. 
Ajánljuk e szakavatottsággal egybeállított hasznos művecs-
két hazai tanítóságunk és a tanügy barátainak figyelmébe 
megszerzés céljából, hogy ennek felhasználásával népokta-
tásunknak ez ideig még mostoha gyermekét az elhanya-
golt ismétlő-oktatást a kellő színvonalra emeljék. A mű 
kapható szerzőnél, Komáromban 35 krért. 

** Magyar írók Élete és Munkái. A magyar 
tudományos Akadémia megbízásából írta Szinnyei József, 
a magyar nemzeti muzeum hirlap-könyvtár őre. A füze-
tenként megjelenő vállalatból a kézalatti 25-ik füzet a 
»Hoffmann—Horváth* nevek közötti irodalmi anyagot dol-
gozza fel az ismeretes modorban, nevezetesen magában 
foglalja betűrendben a magyarországi írók életrajzi adatait, 
munkáik jegyzékét és róluk szóló dogozatok sorozatát. 
Ebben a füzetben többek között Hoffmann Mór és Pál, 
Hoitsy Pál, Hollán Ernő, Hollosy Jusztinián, Hóman Ottó, 
Homolya István, Honter János, Horánszky Nándor, Horn 
Ede, Hornyánszky Gyula és Viktor, Hornvik János, Hor-
váth Ádám stb. írókra vonatkozó adatok vannak feldol-
gozva az öreg Szinnyei ismeretes pedáns pontosságával. 
Az eddig megjelent 35. füzet 8130 életrajzot foglal magá-
ban. Ára füzetenként 50 kr., előfizethetni Hornyánszky 
Viktor útján 5 füzetre 2 frt 50 kr., 10 füzetre 5 frtjával. 

** Unitárius Kis Könyvtár. Szerkeszti Derzsi Ká-
roly. Tartalom: »Úrvacsorai beszédek« Derzsi Károlytól, 
Budapest, 1895. kis nyolcadrétben 81 lap. ára 25 kr. — 
Derzsi Károly, budapesti volt unitárius lelkész theologiai 
és szónoki egyéniségét híven jellemzők e beszédek. For-
mailag szépek : vonzólag, színesen, erőteljes szónoki stylus-
ban vannak írva. Tartalmilag azonban a »tiszta* unitaris-
mus eszméit hirdetik: a lapos rationalismust, a hittani és 
erkölcstani naturalismust és azt a színtelen deisticus filo-
zófiát, mely Krisztusban és az ő evangéliumában magasabb 



isteni erőket, újjáteremtő kijelentést, megváltó kegyelmet 
nem tud és nem akar elismerni. A gyűjteményben négy 
karácsonykor, öt húsvétkor, öt pünkösdkor és három őszi 
hálaünnepen elmondott, összesen tizenhét úrvacsorai beszéd 
van és az »Unitárius Kis Könyvtár* 65 — 69-ik füzetét 
képezi. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című illusztrált munkából most jelent meg az 
51-ik füzet, a melyben Gracza György a debreceni or-
szággyűlés működését mondja el számos eddig ismeretlen 
adat fölhasználásával A füzet képei ezek: Ágyúgolyók, 
gránátok a szabadságharcból. A budapesti Újépület ka-
szárnya 1849-ben. Honvéd dob. Orosz kováspuska 49-ből. 
Üjvidék ostroma 1849. június 2-án. Damjanich csibukja. 
Gr. Ratthány Lajos szivarszipka. Orosz cinderes-lőfegyver 
1849-ből. A munka a tavasz folyamán okvetlenül befe-
jeztetik. Ugv a már megjelent két kötetre, mint a most 
folyó füzetekre a kiadócég (Wodianer F. és fiai) még 
mindig elfogad megrendeléseket. 

** A Tompa-relikviák ügyében a következő szép 
levelet kapta a szerkesztőség: Mélyen tiszt, szerkesztő úr! 
Magam is megütközve olvastam a »Prot. Egvh. és Isk. 
Lap«-ban, hogy Tompa hátrahagyott egyházi beszédei 
pártolás hiányában nem adhatók ki. Jól esik látnom a 
legutóbbi számból, hogy egyesek mégis lelkesednek az 
ügyért s nem papi állású emberek lévén, a munkát egyes 
egyházak számára rendelik meg. Igen kérem, legyen ke-
gyes engem is a megrendelők közé jegyezni s az egyházi 
beszédeket az ercsii ev. ref. lelkészi hivatalnak, melynek 
számára megrendelem, megküldetni. A munka árát meg-
jelenésekor azonnal kifizetem. Fogadja mélyen tiszt, szer-
kesztő úr legőszintébb tiszteletem nyilvánítását, melylyel 
vagyok Budapest, 1896. január 20. legkisebb szolgája 
Dr. Ilupp Kornél. 

E G Y HÁ Z. 

A 22 ezer frtos államsegély kiosztás-
in ó(l j a ellen m u l t s z á m u n k v e z é r c i k k é b e n mi is 
fe lszóla l tunk, m e r t a u t o n ó m i á n k r a nézve sére l -
m e s n e k t a r t j u k , hogy csekély f izetésű le lkésze ink 
az adóh iva t a lok ú t j á n k a p j á k azt a kis segélyt . 
Most a l egközve t l enebb fo r rásbó l azt a te l jesen 
m e g b í z h a t ó é r t e s í t é s t ve t tük , hogy a kul tusz-
m i n i s z t é r i u m n a k távolról se volt s z á n d é k a sér -
teni a p r o t e s t á n s o k a u t o n ó m i á j á t . A h iba o n n a n 
szá rmazo t t , hogy a nemze t i ség i e g y h á z a k n á l a 
ha son ló lelkészi s egé lyek re vona tkozó lag 1883 . 
ó ta fenná l ló r endszabá ly t az illető ügyosz tá ly az 
a u t o n o m i k u s pro t . egyház lelkészi á l l amsegé lyé re 
is a l k a l m a z h a t ó n a k vélte. A min i sz te r a z o n b a n 
mihe ly t meggyőződö t t arról , hogy a k iosz tásnak 
e m e m ó d j a n e m felel m e g a p r o t e s t á n s o k egyházi 
a u t o n ó m i á j á n a k , azonna l in tézkede t t , hogy a szó-
ban forgó 22 ezer frt ref. lelkészi államsegély 

egyenest az illető egyházi főhatóság, tehát a konvent 
egyházi elnökségéhez küldessék. — Megnyugvássa l 
veszszük t u d o m á s u l , hogy a r e n d e l e t k ibocsá tá -
sáná l e lköve te t t h iba a t ény leges v é g r e h a j t á s n á l 
he ly rehoza to t t . Bizony, n e m s z e r e t n é n k , h a a 
Bismarck- fé le »Pa r i t á t s -P rüge ! s tock« sú lyá t má-
sok h i b á j á é r t v e l ü n k é rez t e tnék . Miniszter u r a t 
peclig t isz te le t te l k é r j ü k , hogy a m a bizonyos 
egyházi ügyosz tá ly é lé re ál l í tson hozzáé r tő em-
bert , m e r t az i lyenfa j ta »hibák« sehol s em oly 
veszede lmesek , min t az egyház i ügyekné l , a me-
lyeket a fe lekezet i é r z é k e n y s é g ké t s ze r e sen érez 
ós nehezen felejt . 

Lutheránusok küldöttsége a miniszterelnök-
nél. A lutheránus egyetemes egyház mult évi gyűléséből 
felterjesztést határozott és küldöttséget választott, mely 
a lutheránus egyház állami dotációja érdekében a minisz-
terelnöknél közbenjárjon. Báró Bánffy Dezső miniszter-
elnök január 18-án fogadta a küldöttséget, melynek tagjai 
Radó Kálmán, Baltik Frigyes, Gyurácz Ferenc püspökök, 
Horváth Sándor lelkész, Szentiványi Árpád, Láng Lajos 
dr. és Zay Miklós gróf voltak. Radó Kálmán rövid beszé-
det intézett a miniszterelnökhöz, kinek a dotáció föleme-
lésének ügyét melegen ajánlotta. Neki, ki a testvér pro-
testáns egyház egyik kimagasló alakja, alig kell megmagya-
rázni. hogy mily fontos kötelességeket és nagy szolgálatokat 
teljesít az ág. ev. egyház az állam érdekében is és ezért 
reméli, hogy az ügyet a leghathatósabban fogja támogatni. 
Azután átnyújtotta azt a fölterjesztést, melyet Lapunk mai 
száma egész terjedelemben közöl. Bánffy Dezső báró 
megígérte, hogy az ügyet a méltányosság követelményeinek 
megfelelően fogja elintézni. 

Egyházi aranykönyv. Özv. Skargay Sámuelné, 
győri lakos, a győri ev. egyházközségnek toronyépítésre 
20,000 frtot hagyományozott. A győri templom, mint 
több városi és falusi prot. templom is, abban az időben 
épült, a mikor II. József koronázatlan király 1781. évi 
türelmi rendeletének 2. pontja volt irányadó, mely azt 
mondja: A helvét és ágostai egyház hívei ott, ahol 100 
nem katholikus család van, ha elegendő erővel rendel-
keznek, templomot, iskolát és paplakot szabadon építhet-
nek, de a templomot torony, harang és nyilt utcára 
szolgáló bejárás nélkül. 

Az erdélyi lelkészi állások újra osztályozása 
ügyében az igazgató-tanács elhatározta, hogy egy régebbi 
keletű és még néhai dr. Kovács Ödöntől származó indítvány 
értelmében az egyházkerületi közgyűlésnek javasolni fogja, 
hogy nem az évi 1200 forintnál (az eredeti indítvány így 
hangzik), hanem az 1000 forintnál magasabbra becsülhető 
jövedelemmel ellátott papi állások soroztassanak az első 
osztályba, a 800—1000 forint közöttiek pedig 11-od osz-
tályúak, 600—800 forint közöttiek Ill-ad osztályúak s a 
600 forinton aluliak pedig IV-ed osztályúak legyenek. 

Szász Domokos főrendiházi tag részére a követ-
kező k irályi meghívó állíttatott ki: Tisztelendő Szász 
Domokos, erdélyrészi helv. hitv. ev. püspöknek, az 1895 



évi VII. t.-cikk 4. §-a 6), c) pontja alapján a magyar fő-
rendiház tagjának, kedvelt hivünknek. Mi, első Ferenc 
József, Isten kegyelméből ausztriai császár, Csehország 
királya, sat. és Magyarország apostoli királya. Tisztelendő 
Kedvelt hivünk! Uralkodói kötelmeinkhez tartozván az 
ország törvényeinek hü és pontos végrehajtása fölött őr-
ködni: Miután az 1848. évi IV. t.-c. 1-ső paragrafusa az 
országgyűlést évenkint a fővárosba egybehivatni rendeli, 
s miután az országgyűlés, minisztertanácsunk előterjesz-
tése folytán, Budapest fővárosába összehiva van, ezt 
ezennel a végből tudatjuk veled, hogy mint a főrendiház-
nak az 1885. évi VII. törvénycikk értelmében tagja, úgy 
ezen, valamint a törvények értelmében jövőben összehí-
vandó országgyűléseken, a most idézett törvény rendel-
kezéseinek megfelelőleg, megjelenni tartozzál. Hozzád egyéb-
iránt császári és királyi kegyelmünkkel kegyesen hajlandók 
maradunk. Kelt Budapest fővárosban, ezernyolcszázkilenc-
venct évi Karácsony hava 18-ik napján. B. Bánffy, s. k. 
— Ferenc József, s. k. 

Az 1848. XX. t.-c. végrehajtását az »Őrálló* 
f. évi 6. száma következőleg kontemplálja: »Az egyházi 
vagyon kérdése jelenleg érintetlenül s az 1848: XX. t.-c. 
3. §-ának megvalósításától teljesen függetlenül hagyandó; 
az egyházak szükségleteiket első sorban saját eddigi jö-
vedelmeikből fedezik továbbra is; korszerű szükségeik, 
különös tekintettel a lelkészi fizetések javítására illetve 
a 800 frtos minimumra, hitelesen összeiratván, a mutat-
kozó hiányt az 1848: XX. t.-cikk 3. §-a alapján az állam 
törvényileg biztosított, állandó járulék s nem évi változó 
s úgyszólván a kormány tetszésétől függő segély alakjá-
ban adja az összes bevett vallásfelekezeteknek*. 

A vallás szabad gyakorlásáról szóló törvény 
végrehajtása. A január 14-iki hivatalos lap közlése sze-
rint a vallás- és közoktatásügyi, belügyi és igazságügyi 
miniszterek együttes rendelettel szabályozzák a vallás 
szabad gyakorlatáról szóló 1895. évi XVIII. törvénycikk 
végrehajtását. E szerint a bevett, vagy törvényesen elis-
mert vallásfelekezetek valamelyikéből kilépni óhajtók az 
eddigi uzus szerint kötelesek kilépési szándékukat saját 
vallási elöljáróiknak bejelenteni, a kitől ha erre nézve 
bizonyítványt nem kapnak, az eddig is szokásban volt két 
tanú állítja ki nekik a bizonyítványt, a melvlyel azután 
az illetők a főszolgabírónál; illetőleg a polgármesternél 
jelentkeznek. A főszolgabíró (polgármester) a rendelethez 
csatolt minták szerint jegyzéket vezet »a bevett vagy tör-
vényesen elismert vallásfelekezeten kívül állók«-ról. Ha 
valaki, a ki felekezeten kívül álló, be akar lépni valamely 
felekezetbe, akkor erre vonatkozó szándékát szintén a 
politikai hatóságnál jelenti be, a honnan is az illető val-
lásfelekezet papja (elöljárója) jegyzőkönyvi értesítést kap 
az esetről. A gyermekek mindazáltal még akkor sem szület-
nek felekezeten kívül állóknak, ha mindkét szülő feleke-
zetnélküli is. És pedig, ha mind a két szülő felekezetnél-
küli, akkor előzetesen kötött közjegyzői okirat alapján 
megegyezhetnek abban, hogy valamennyi gyermek egy 
tetszés szerint való felekezetben nevelkedjék. Ha nincs 
ilyen megegyezés, akkor a nemebeli szülő van feljogosítva 
anyakönyvezéskor a gyermek vallását megállapítani. Ez 
a megállapítás a gyermek 6-ig évéig elhalasztható. Ha 
csak az egyik házasfél áll felekezeten kívül és ez iránt 
megegyezés nem történt köztük, akkor a felekezethez tar-

tozó szülő nemét követő gyermek ennek a vallását követi, 
a másik szülő nemét követő gyermek vallását pedig ez 
a szülő állapítja meg. Ez a megállapítás is elhalasztható. 
Az elhalasztott megállapításokat az anyakönyvvezető a gyer-
mek 5-ik életévéig nyilvántartja, s akkor sem jelentkeznek 
a szülők, fölügyelő hatóságának tesz jelentést az esetről. 
E hatóság megidézi a szülőket, nyomozza szándékukat s 
ha mégis eredménytelen marad a nyomozás, akkor saját 
jogánál fogva bejegyzi a gyermek vallása gyanánt a fele-
kezethez tartozó másik szülő vallását. Ha mind a két 
szülő felekezetnélküli, akkor a rokonok meghallgatásával 
az árvaszék határoz, úgy azonban, hogy a mikor a gyer-
mek betölti hatodik évét. vagyis tanköteles lesz, hogy 
akkor ez az eljárás már egészen be legyen fejezve. 

A kolozsvári ref. egyház tanácsa Szász Domokos 
püspök indítványára elhatározta: 1. Az első papi állomás 
készpénz-javadalma 1200 frtról évi 1600 frtra emelendő 
s az eddigi gyakorlat szerint negyedévi előleges részletek-
ben kiszolgáltatandó. 2. A második papi állomás a maga-
sabb successzió jogánál f. é. január 1-től kezdődőleg 
1400 frtban állapítandó meg, s miután a püspök, java-
dalma emelésére igényt nem tart, a felemelt javadalom 
a következés jogánál fogva Herepei Gergely, harmadik 
papnak utalandó ki. 3. Az üresedésben lévő negyedik papi 
állomás betöltése ezúttal mellőzendő s a helyett, részben 
annak javadalma terhére, két hitoktatói állomás rendsze-
resítendő 600 — 600 frt javadalmazással, melyek pályázati 
kérvény és püspöki kinevezés útján lesznek haladéktalanul 
betöltendők. 4. A sátoros ünnepek alkalmára a legáció 
régi intézménye újra visszaállítandó s felkérendő a kolozs-
vári ev. ref. theol. fakultás, hogy már a legközelebbi 
húsvéti ünnepre belátása szerint jelölje meg s küldje ki 
a fakultás legjelesebb növendékei közül az ünnepi kö-
veteket. 

A németországi protestánsok száma emelkedik. 
1867-ben tízezer lakosra 6214 evang. vallású jutott, 1892-
ben már 6277; a régi porosz tartományokban egy év 
alatt nem kevesebb mint 2562 római katholikus lett evan-
gélikussá. 

A valdisták száma. Olaszországban a valdisták 
mult évi statisztikája a következő volt. Van 19,640 úrva-
csorára jogosított egyháztag, 3208 vasárnapi iskolaláto-
gató, 2427 köznapi iskolábajáró, 561 esteli, 46 missziói 
állomása. Egyházi célokra a mult évben 73,461 lirát 
fordított. 

A lutheránusok Amerikában szépen növekednek 
számban és erőben. Mult évben 60 lutheránus svnodus (ön-
álló egyházkerület) volt. A lutheránus lelkészek száma 5711, 
a gyülekezeteké 9927 volt és úrvacsorával élt 1.408,729. 
— Van 23 lelkészképző intézetük, bennük 1270 nö-
vendék. Összesen kiadnak 100 lapot, 41-et német, 35-Őt 
angol, 9-et svéd, 11-et norvég, 4-et dán, 2-őt finn, egyet 
izlandi és egyet tót nyelven. 



I S K O L A . 

Az orsz. közoktatási tanács új szabályzata 
már megjelent az ő felsége által jóváhagyott végleges 
alakban is. A miniszter ezt azzal adta ki, hogy az új 
szabályzat életbe léptetése annak idején külön intézke-
déssel fog megtörténni. A bizottsági tervezeten, melyet 
főbb vonalaiban lapunk is ismertetett, csak az a változás 
történt, hogy a »közoktatási tanácsos« cím és a királyi 
kinevezés elmaradtak. Ehhez képest az Országos Közok-
tatási Tanács áll másodelnökből, alelnökből, titkárból, 
tíz-tizenkét előadó tanácsosból, a kik rendszerint a szak-
bizottságok elnökei, és legfölebb még ötven tagból. A má-
sodelnököt és az alelnököt a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előterjesztésére, Ő Császári és Apostoli Királyi 
Felsége, egy-egy Ötéves időszak tartamára nevezi ki. Az 
előadó tanácsosokat és tagokat egy-egy ötéves időszak 
tartamára a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki. 
A közoktatási minisztérium tisztviselői hivatalból nem 
lesznek tagjai a tanácsnak, a mi bizonyára csak növelni 
fogja a nagy fontosságú testület függetlenségét. 

A nők tanári képesítése. W'lassics miniszter az 
orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság elnökéhez ren-
deletet intézett, melyben értesíti, hogy azok a nők, a kiket 
az Ő engedélyével vesznek föl felsőbb tanintézetbe, ép 
oly feltételek mellett bocsátandók a középiskolai tanári 
vizsgálatra, mint a férfiak s a tanárvizsgálati szabályzat 
intézkedései velük szemben is egész terjedelmükben és 
teljes szigorral alkalmazandók. 

Az egyetemes tanügyi kongresszus tagjainak 
az Országos Kiállítás igazgatósága a következő kedvez-
ményeket biztosította: 1. Kedvezményes utazás a vasúton: 
3-ad osztályú jegy a 2-dikra, fél 2-od osztályú jegy a 
3-dikra. 2. Kedvezményes lakás : közös teremben elfüggönv-
zött ágy teljes felszereléssel napi 30 krajcárért és a tisz-
togatási díjért; deszkafallal elkülönített szobák egyenkint 
60 krajcárért és a tisztogatási díjért. 3. Kedvezményes 
bemenet a kiállításra: öt jegyből álló füzet öt korona 
helyett két koronáért. 4 Kedvezményes étkezés. Tudatja 
továbbá az elnökség, hogy a jelentkezések határideje még 
nem záródott le. Az érdeklődők Mauritz Rezső igazgatónál, 
a bizottság pénztárosánál, (Budapest, Lovag-utca 18., fő-
reáliskola) a 2 forint tagsági díj beküldése által jelentkez-
hetnek. 

Kolozsvári theologiai akadémiánk tanári kará-
nak azon elhatározását, hogy a prot. irodalmi társaságba 
és a történelmi társulatba 100, illetve 200 frtos alapító-
ként belépni óhajt s a tagsági díjaknak a könyvtár gya-
rapításra felvett összegből leendő fedezését az erdélyi 
egyházkerület Ig.-Tanácsa annál is inkább engedélyezte, 
mert az illető társaságok összes kiadványainak megnye-
résével, az intézeti könyvtár szépen fog gyarapodni. Ki-
utalt végül az Igazgató-Tanács a tanári kar kérésére 
150 frtot a theol. alapból oly célból, hogy ezzel a magy. 
tud. akadémia eddigi összes kiadványai megszereztessenek 

a theol. könyvtár számára, az intézet kulturális céljaira 
tekintettel felajánlott 80 százalékos árkedvezmény mellett. 

A sepsiszentgyörgyi Mikó-kollégium elöljárósága 
dr. Bodor Tivadar kollégiumi főgondnok indítványára el-
határozta, hogy Mikó Imre gróf, Csáki/ Albin gróf, Szász 
Domokos püspök és Császár Bálint életnagyságú arcképeit 
millennáris emlékül lefesteti a kollégium díszterme részére. 
Az elöljáróság a szerződést meg is kötötte Schöhnthal 
Frigyes, müncheni. Európaszerte ismert festőművészszel, 
ki e négy arcképet, továbbá S.-Szentgyörgy város és 
Háromszékmegye címereit 1000 frtért vállalta el, kerettel 
együtt. Az arcképek leleplezése f. é. május havában tör-
ténik meg, az erdélyi kálvinista tanárok értekezlete alkal-
mával. Követésre méltó, jó példa. »Megemlékezzetek a ti 
előttetek járókról, kik néktek szólták az istennek beszédét.* 

Egyetemi tanulók Németországon. A németor-
szági egyetemeken 29,117 hallgató iratkozott be. Ezekből 
2917 evang. hittanhallgató, róm. kath. pedig 1450; 7791 
jogász, 7763 orvos, 3451 nyelvész és történész, 2771 szám-
és természettudományt tanul stb. A prot. hittanhallgatók 
száma csökkent, 1889-ben még 4918-ra rúgott. 

EGYESÜLET. 
A nagypénteki református társaság folyó hó 

26-án d. e. 10 órakor a budai ev. ref. lelkészi hivatalban 
(I. kerület, Fazekas-tér 3. sz.) közgyűlést fog tartani. Tár-
gyak: Az alapszabályok módosítása. Választások (női vá-
lasztmány alakítása) és választmányi előterjesztések. 

A szászországi evang. ifjúsági egyletek Dresdá-
ban tartották harmadik szövetségi gyűlésöket. A szövet-
ségbe most 180 egylet tartozik 9643 taggal. A bajor evang. 
munkásegyletek szövetsége most 62 egyletből áll. Vajha 
nálunk is terjednének az ilyen egyesületek, melyeknek 
egyházi és valláserkölcsi hasznuk igen nagy. 

A budapesti német református egyház »Keresz-
tyén ifjúsági egyesület*-ében, a mint Lapunk egyik barátja 
írja, serény keresztyén munkásság folyik. Az egyesület 
1894. május 1 óta áll fenn, May Frigyes segédlelkész az 
elnöke, van 70 rendes és 13 tisztel, tagja. Célja: Isten 
igéjével a tagok hitét erősíteni s őket tiszta keresztyén 
életre és hasznos ismeretek szerzésére serkenteni és segí-
teni. E végből hetenként egyszer bibliai órákat, zene- és 
ének-gyakorlatokat tart, nagyobb időközökben felolvasá-
sokkal összekötött társas összejöveteleket rendez, egyesü-
leti könyvtárt szervez és jó vallásos iratokat terjeszt. Az 
egyesület »Monatlicher Anzeiger* cím alatt 1895. október 
óta havi értesítőt ad ki. A legutóbbi karácsony alkalmával 
szép karácsonyi ünnepet tartott, melyen May Fr. elnök 
tartott alkalmi beszédet és az egyleti zenekar két tagja 
fuvó hangszeren előadta Hendl-nek »Sion leánya* című 
duettjét. 

A budapesti Home Suisse, a nevelőnők és bonneok 
emez otthona, mint a hozzánk beküldött francia és német-
nyelvű jelentéséből olvassuk, immár 13-ik munkaévét 
fejezte be. A Gyár-utca 18 sz. a. elhelyezett otthonban 
a mult év folyamán 321 nevelőnő és bonne fordult meg, 
kik összesen 3524 napig voltak ellátásban; az intézet 
részéről a mult évben 140 állásközvetítés történt. Az 



»Otthon«-nak, melyet legnagyobb részben svájci nevelő-
nők vesznek igénybe, mult évi bevétele 7289 frt 40 kr. 
volt, a kiadása ugyanannyi. A bevételek tag- és ellátási-
dijakról, hazai és külföldi adományokból stb. kerültek ki. 
mihez Svájc egyes kantonaiból 892 frt 29 krral, Magyar-
ország 755 frttal járult. Az Otthon egyesületnek elnöke 
Grladischefsky Károly német ref. lelkész, ki ezt a köz-
hasznú és jótékony intézetet már is szép virágzásra s a 
hazai előkelő családok előtt jó hírnévre emelte. 

A magyar néprajzi társaságban folyó hó 18-án 
Sebestyén Gyula dr. érdekes előadást tartott Damasekröl 
az állítólagos magyar Istenről. Damaseket először Székely 
István 1558-iki világkrónikája említi meg s innen átment 
Heltai és Pető krónikáiba is. Mindenütt a Csaba testa-
mentumával szerepel együtt. A tudósok (már Cordines óta) 
gyanús szemmel nézték e két adalékot, melynek a régi 
kútfőkben semmi nyoma. De akadtak hivők is, a kik kö-
zött Ipolyi úgy vélekedett, hogy Damasek szkitha emlék 
s rokon a szkithák Neptunával, Thamimasadesé- vei Sebes-
tyén dr. kimutatta, hogy Csaba testamentuma Bonfinius 
latin szövegének félreértéséből támadt. Damasek pedig 
nem egyéb, mint amaz író, Damas személy nevének és 
az ek kctő szócskának téves összeolvasztása. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Búzás Pál, a debreceni kollégium jogtanára e 

hó 16-án hunyt el, s benne a főiskola egy tudományosan 
képzett, kötelességszerető tanárát veszítette el. Születelt 
1821-ben Debrecenben, ott végezte tanulmányait is, mely 
után 1845-ben a jogakadémia politikai tanszékére válasz-
tották meg. Mielőtt székét elfoglalta volna, külföldi egye-
temekre ment, honnan 1849-ben jött vissza. Az egyház-
kerület a főiskola levéltárnokává is megválasztotta. Utóbbi 
időben annyira elgyengült, hogy évről-évre helyettesíteni 
kellett, mígnem a halál felmentette attól, a mitől legjobban 
félt, a nyugalombalépéstől. Temetése e hó 18-án nagy 
részvét közt történt. Koporsója felett Dicsöffy József mon-
dott igen szép imát. A sírnál pedig Sas Béla akadémiai 
igazgató búcsúzott el megható módon az elköltözött kar-
társtól. Három gyermeke: Pál, Miklós, Erzsike, egy uno-
kája és egy mostoha leánya gyászolja halálát, miről a 
család és a kollégium tanárkara adott ki gyászjelentést. 
Béke hamvaira! 

f Scháfer Nándor, Debrecen egyik leggazdagabb 
polgára e hó 17-én hunyt el 81. éves korában. Scháfer 
hajdan Porosz-Sziléziának Altstadt nevű városából ván-
dorolt be, mint péklegény Magyarországba és most 81 éves 
korában, mint gazdag ember halt meg. Pár százezer frtot 
érő vagyonát egyházának, a debreceni luth. egyháznak 
hagyományozta. Az egyház nagy jóltevőjét maga Zelenka 
Pál püspök temette e hó 20-án. A sírnál Materny Lajos, 
debreceni lelkész vett búcsút tőle. Áldás emlékére! 

f Bészler Jánosné szül. Medgyaszay Zsófia e hó 
ll.-ép 74 éves korában hunyt el Debrecenben. Példás 
hitves, szerető édes anya, vallásos lelkületű s minden 
szépre, jóra fogékony szivű nő volt. Derék gyermekeket 
nevelt az egyháznak. Egyik fia Imre, sámsoni ev. ref. 
lelkész, Anna leánya Csiky Lajos, debreceni ev. reform, 
theol. tanár neje, másik leánya Kiss Bertalan kéri ev. 
ref. lelkész neje volt, de korán elköltözött az életből. A 
megboldogultat testvéri kapocs fűzte a ref. egyház nagy 
emlékű püspökének, Révész Bálintnak özvegyéhez. Ma-
radjon a hű nő és anya emléke áldásban! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A népies valláserkölcsi iratok terjesztése 

tárgyában f. hó 14-én Kolozsvárott az ev. ref. theologiai 
fakultás tanácstermében a kolozsvári ref. tanítók és tanító-
nők, valamint a helybeli lelkészek Szász Gerő és Herepei 
Gergely, igen népes értekezletet tartottak, a melyet Szász 
Domokos püspök úr hívott össze. Miután azonban neki 
hivatalos ügyben Budapestre kellett utaznia, a tárgyalás 
vezetésével Kenessey Béla igazgatót bízta meg, a ki ki-
fejtvén a valláserkölcsi iratok terjesztésének fontosságát 
reámutatott, hogy e téren a tanítók minő rendkívül fontos 
belmissziói munkát végezhetnek. Az egyes népies irato-
kat: »Koszorú*, »Kis Tükör*, »Téli Újság*. >Árvaházi 
Naptár* stb. dr. Kecskeméthy István ismertette behatólag. 
Az értekezlet egyhangúlag elhatározta, hogy a terjesztés 
munkájában mindannyian részt vesznek és pedig akként, 
hogy a theol. fakultáson dr. Kecskeméthy István kezelése 
alatt tartassék ez iratokból egy főraktár s innét vitetnek 
el a szükséghez képest az egyes iskolák igazgatói és tan-
vezető tanítói terjesztés végett példányokat. Az értekezlet 
örömmel hallotta, hogy Szentgyörgyi József a külmagyar-
utcai népiskola igazgatója már a mult évben is sikerrel 
próbálkozott meg ily iratok terjesztésével. A jelen voltak 
amaz óhajukat is kifejezték, hogy jövőre minél gyakrab-
ban tartassanak ily értekezletek. — Az Úr áldása legyen 
a szép kezdeten! 

Magyarok az Egyesült-Államokban. Honfitársaink 
Amerikába kivándorlása, köztudomásúlag, újabb időben nagy 
mérveket öltött, Thirring Gusztáv az Akadémiában tartott 
felolvasásában az Egyesült-Államok hivatalos adatai alap-
ján a kivándorlásról következőket közli. A hivatalos ada-
tok a magyarok kivándorlását 1861-ig vezetik vissza, de 
az első tíz év alatt a kivándorlók összes száma csak 488-ra 
rúgott. Később növekedik e szám, de a tömeges kivándor-
lás csak 1880-ban indult meg, a mely év óta évenként 
8—10 ezer magyar költözik ki. 1892-ben pedig 32,683-ra 
emelkedett a számuk. A kivándorlók nagyobbrészt mun-
kások. 1874-től 1892-ig kivándorolt több mint 200 ezer 
magyar közül 5175 iparos, 2963 kereskedő, 2874 bányász, 
5512 földműves, 4451 cseléd és 105,621 munkás és nap-
számos volt. Az Egyesült-Államoknak 1870-ben még csak 
3737 magyar születésű lakója volt, 1880-ban már 11,526 
és 1890-ben 62,435. Honfitársaink leginkább a keleti álla-
mokban telepednek le; így a Pennsylvaniában 24 901, New-
York-ban 15,598, Ohio-ban 5431, New-Jersey-ben 3211, 
Illinois-ban 3126 magyar lakott 1892-ben. A városok 
közül New-Yorkban 12,222, Clevelandban 3210, Chichagó-
ban 1818, Philadelphiában 1354, Pittsburgban 794, Brook-
tyuban 663 magyar lakott a kilencvenes évek elején, most 
persze sokkal több. Magyar református gyülekezeteink van-
nak: New-Yorkban, Clevelandban, Pittsburgban, Mount-
Carmelben, South-Norwalkban stb. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BU1 lAPEBTRN. 
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Népiskoláink fokozatos államosítása. 
A népoktatás államosítását sürgető kérvé-

nyek tárgyalásánál Wlassics Gyula miniszter ja-
nuár 25-én a képviselőházban nagyjelentőségű 
beszédet mondott, a melyben a kormány kultúr-
politikájának népiskolai részéről fontos nyilatko-
zatot tett. Foglalkoznunk kell vele mind a kérdés 
nagy hordereje miatt, mind a tanügyi és egyházi 
körökben uralkodó felfogások tisztázása és érle-
lése végett. % j 

A közoktatásügyi miniszter mindjárt a be-
széd elején határozottan megmondta, hogy a 
népoktatás exkluzív államosításának nem barátja, 
ellenben az állami népiskoláknak az eddiginél 
fokozottabb mértékben való szaporításával ro-
konszenvez; s ezt a népiskolák fokozatos álla-
mosításának nevezte. Beszédének főbb gondolatai 
ezek: 

»Ha ezek a kérvények — úgymond — azt 
célozzák, hogy miné l t öbb állami iskolát állítsunk 
fel, hogy minél inkább szaporítsuk az állami 
népiskolák számát; sőt tovább megyek, ha azt 
célozzák, hogy ne az eddigi ütemben, hanem az 
eddiginél nagyobb mérvben szaporítsuk az állami 
népiskolákat, úgy ezzel az eszmével, természe-
tesen az állam pénzügyi helyzetét is tekintetbe 
véve, a kormány teljesen rokonszenvez. De ha 
ezek a kérvények azt célozzák, hogy a népiskola 
fentartó csak kizárólagosan, exkluzive az állam 
legyen, akkor én ezzel a kizárólagos szervezeti 
elvre alapított közoktatási politikával sem igaz-
ságossági, sem célszerűségi szempontból nem 
rokonszenvezek. En elvileg nem vagyok a kizá-
rólagos államosítás mellett. Nem vagyok egy-
részről azért, mert szabacl államhoz, szabad állam 
institúcióihoz nem tartom méltónak, hogy oly 
álláspontra helyezkedjék, hogy ezentúl senki se 

állíthasson fel iskolát és kizárólagos iskolafen-
tartó csak az állam legyen. 

De célszerűnek sem tartom azokat a nagy 
iskolafentartó elemeket, a felekezeteket és köz-
ségeket egyszerre megsemmisíteni akarni, melyek 
annyira ragaszkodnak iskolájukhoz, szeretettel 
veszik körül, versenyre kelnek ép az állami 
iskolákkal és a szabad verseny üdvös hatását 
az iskolafentartók között biztosítják. Megvallom 
őszintén, ezt célszerűnek nem tartom, és be fo-
gom bizonyítani, miért nem. Mert azok, kik a 
kizárólagos államosítás elve mellett vannak, mi-
csoda célt tűznek ki maguk elé? Ugy-e bár csak 
azt a célt akar ják elérni, hogy a hazafias nemzeti 
szellem ápoltassék, az államnyelv terjesztessék 
Ugy-e bár ez az, a mi a kizárólagos államosítás 
elvének mintegy hordozója, lelke. 

De ha ez így van, akkor én bátor vagyok 
ar ra hivatkozni, hogy a legtöbb felekezeti isko-
lában s a községi iskolák legnagyobb részében 
mindenesetre ez a cél el van érve, t. i. a nem-
zeti szellem ápolása, sőt a magyar nyelv terjesz-
tése és sikeres oktatása körül kiváló érdemeket 
is szereztek. De azt is vagyok bátor kérdezni 
épen a célszerűség szempontjából, ugyan micsoda 
haszon volna az exkluzív államosítás keresztül-
viteléből, ebből az ép most kiemelt magyar haza-
fias nemzeti szempontból, ha mi a nagy tős-
gyökeres magyar vagy magyar szellemű városok 
iskoláit, melyek odaadó áldozattal tart ják fenn 
iskoláikat és szeretettel csüggnek, ragaszkodnak 
hozzájuk, pl. mondjuk egy Szeged, Temesvár, 
Budapest, Arad, Versec iskoláit, ha egyszerre 
államiaknak mondanók ki ? 

Azt a nagy nemzeti célt, melyet a kizáró-
lagos államosítástól várunk, ők ép úgy megvalósít-
ják, mint a hogy megvalósítanánk az államosítás 
által. Ugyan miféle előnyös haszon volna tehát 
a kizárólagos államosításból épen szemben ezzel 
a nagy céllal ? 

Tagadhatatlan, hogy bajok léteznek, t. ház*, 
a 



de azt hiszem, a cél elérhető más eszközökkel 
is és ha elérhető: úgy nem szabad az exkluzív 
államosítás álláspontjára helyezkedni. Elérhető 
az iskola beléletének perfekciójával és pedig, ha 
p l a tankönyvek, a tanterv, a tanrendszer, továbbá 
a tanítók elleni fegyelmi eljárás tekintetében bizo-
nyos, az eddiginél hatályosabb garanciákat állí-
tunk fel. 

Ezek igen fontos elemei az iskola életé-
nek arra, hogy az állam ingerenciáját, a mennyire 
az állam szuverénitása szempontjából szükséges, 
itt az autonómiák tiszteletben tartása mellett érvé-
nyesíthesse. Mert egész nyíltan kimondom, majd 
csaknem a mindennapi gyakorlatomból, egyes 
fegyelmi ügyek elintézésénél látom, hogy az állam-
ellenes üzelmek miatt a fegyelmi elj aras módo-
sítása határozottan szükségessé vált, mert az 
egyházi főhatóságok egy része az államellenes 
üzelmek miatti fegyelmi eljárást nem kezeli azzal 
a szigorral és az állam nagy egyetemes érdekei 
által követelt helyes érzékkel, melylyel azt kezelni 
kellene, tehát ebből a szempontból, pl. az állam-
ellenes üzelmek miatti fegyelmi elj aras revicleálása 
szempontjából nagyon üdvös és hathatós intéz-
kedéseket lehet tenni. 

Hogy még tüzetesebb legyen nyilatkozatom, 
igen röviden ismétlem álláspontomat, mely abban 
foglalható össze, hogy az államosítást, mint exkluzív 
szervezési elvet a jelen kabinet nem fogadhatja 
el, ellenben a fokozatos államosítási rendszer híve, 
sőt annak nagyobb mérvben való keresztülvitelét 
is a föntebb bővebben kifejtett tárgyi indokokból 
szükségesnek tartja. 

De pusztán erre a célra nem szükséges tör-
vényhozási intézkedés. Az 1868-iki XXXVIII. t.-c. 
80. §-a megadja a módot, hogy állami iskolák 
állíttassanak, csak a szükséges eszközöket kell 
a kormány rendelkezésére adni és azt hiszem, 
hogy a mennyire az állam pénzügyi helyzete 
megengedi, a törvényhozás e tekintetben nem 
is fukarkodik. Megmondom még azt is, hogy 
igenis államosítunk ott, a hol nincs iskola, tehát 
az iskolázatlan helyeken, oly községekben, hol 
a magyarság kisebbségben és mintegy az amal-
gamáció veszélyének van kitéve, továbbá ott, hol 
a felekezet és község nem képesek a terheket 
viselni. Továbbá nagyon jónak és helyesnek tar-
tom azt a zisztemát, elvet, mely 1893-iki tör-
vényünkben jut kifejezésre, tudniillik a dotáció, 
a segélyezés rendszerét, a felekezeti iskolák ta-
nítói illetményeinek kiegészítését. Mert ezzel 
határozottan már nagy tért foglalunk el és a 
hivatkozott törvény a kellő állami ingerenciát 
biztosítja. A revíziónál végre gondoskodni kell 
arról, hogy ne lehessen az iskola nemzetiségi 
izgalmaknak a fészke, ne lehessen olyan, a mi 

a magyar állameszmének árt. És ezt, bocsánatot 
kérek, nem a kizárólagos államosítással, de ren-
delkezésünkre álló más eszközökkel is elér-
hetjük. « 

Ezek a miniszter nagyérdekű nyilatkozatai, 
melyekkel mi magunk részéről elvileg teljesen 
egyetértünk. Régen és több izben kifejtettük 
Lapunknak e kérdésben való álláspontját, leg-
utóbb 1894-ben, mikor b. Eötvös L. rövid életű 
miniszterségét üdvözöltük s mikor nem sokkal 
azután a debreceni tanítógyűléseken, még a ref. 
tanítók gyűlésében is, nagy garral az egész napi-
sajtó zajos helyeslése mellett proklamálták az 
általános államosítás elvét. Akkor ezt írtuk : 

»Mi a t a n ü g y teljes államosítását teljességgel 
nem tudnánk javasolni. Nemcsak a felekezeti érzé-
kenység szempontjából, nemcsak az óriási finán-
ciális nehézségek miatt, hanem elvi szempontból 
is ellene vagyunk a közoktatás teljes államosí-
tásának. Hadd legyen meg a tanítás és nevelés 
terén is a szabad verseny! Hadd maradjon a 
nép az ő vallásfelekezetének iskolai nevelése, 
vallás erkölcsi irányzása alatt. Az állami iskola 
felekezetnélküli színtelenségét a nép valláserköl-
csi élete, mondhatnám, a népélet ethikai tartalma 
sínli meg. A csaknem kizárólag állami francia 
népnevelés erőtlenebb, erkölcsileg lazább, mint 
a felekezeti színezetű, vegyes angol nevelés. 
Nálunk is a jól felszerelt s jól vezetett egyházi 
népiskola intenzivebb s a nép lelkületének és 
szükségeinek megfelelőbb nevelést ad, mint az 
állami, melyben a leggondosabb vezetés mellett 
is hiányzik az egységes vallás-erkölcsi szellem, 
a jellemképző erőteljes lélek« (Prot. Lap, 1894. 
évf., 467. 1.). Ezt írtuk az Eötvös-Pulszky kor-
mányzat kezdetén, 1894. július 26-án. 

Mikor meg ugyanazon év augusztusában 
a tanítók országos bizottságának és a református 
ref. tanítóegyesületnek debreceni gyűlései ki-
mondták a népiskolák ós az összes népoktatási 
intézetek teljes mértékben való államosítását: 
ezzel az elvi deklaracióval szemben következőleg 
formu 1 áztuk ál 1 áspontunkat : 

»A népoktatási törvények keletkezése óta 
(1868) mindig azt hirdet tük: Nem az a fő, hogy 
állami-e, felekezeti-e az iskola, hanem az, hogy 
jó-e az iskola? megfelel-e nemzeti, paedagogiai 
és vallás-erkölcsi szempontból a jó iskola köve-



élményéinek ? Ila megfelel, az csak másodlagos 
kérdés, hogy ki tartja fenn. Mert lám Budapest 
községének, Debrecen ekklézsiájának községi és 
felekezeti iskolái csak oly jók, egyben-másban 
még jobbak, nemzetileg erősebbek, mint az állam 
legjobb népiskolái. Ila hát ezzel szemben azt 
mondják, hogy a nemzeti szempont követeli a 
népiskolák államosítását, mi röviden azt feleljük; 
igen, a nemzetiségi népiskolákét, de a minden izök-
ben magyar egyházi ós községi iskolákat ugyan 
miért kellene államosítani ? Financiális szempont-
ból, a tanítók jobb ellátása érdekéből is sürgetni 
kell, mondják, a népiskolák államosítását. Nos 
hát a 25 éves népiskolai tapasztalat nem mutatja, 
hogy az állam a maga 300 frtos minimumával 
bőkezűbb Mecénása volna az iskolának, mint a 
jóra való községek ós a magyar egyházak. 

Mi azt tar t juk, hogy a tanítói fizetésekről 
szóló mult (1893.) évi törvény, mely a népiskolát 
nemzetileg ós pénzügyileg az államnak csaknem 
egészen kiszolgáltatja, tökéletesen alkalmatos és 
elégséges keret arra, hogy egy decennium alatt 
az ország minden iskolája magyar legyen, tanítója 
jól fizettessék, intézete jó fel legyen szerelve. 
Csak erélyes végrehaj tás kell hozzá. Mert az a 
törvény jogot és hatalmat ad a közoktatási kor-
mányzatnak, hogy a jelzett szempontokból meg 
nem felelő népiskolát törvényes úton bezárathassa, 
s helyére állami költségen új iskolát állítson. Ezen 
a csapáson kell hazánkban folytatni a nemzeti 
iskolapolitikát, mely elvileg nem támadja meg a 
hitfelekezetek ós községek iskolajogát, csak az 
a r ra képtelen vagy azt államveszólyesen érvé-
nyesítő testületektől vonja meg ezt a fontos kul-
túrpolitikai jogot. Egyszóval, ha a helyett, hogy 
hangzatos jelszavak tetszetős vesszőparipáján lova-
golunk, leszállunk a tényleges viszonyokkal szá-
motvető gyakorlati politika szilárd és biztos 
talajára, akkor kevesebb lármával, ele több sikerrel 
ós kevesebb állami áldozattal biztosan elérhetjük 
a mindnyájunk által óhajtott közös célt: a jó 
ínagyar népiskolát. De ha az államosítás éretlen 
jelszavával a nemzetiségeket felpaprikázzuk, a 
a felekezeteket az állam ellen ingereljük s a 
tanítókat teljesíthetlen illúziókba r ingat juk: akkor 
ugyan nem egyhamar lesz meg e hazában a hőn 
óhajtott magyar nemzeti népiskola. Ezért mi most 
is csak annál maradunk, hogy paedagogiailag ki-

fogástalan s nemzetileg jó népiskolát nemcsak 
állami, hanem községi ós egyházi keretben is lehet 
alkotni és fentartani«. (Prot. Lap 1894. évf. 
545. 1.) 

Őszintén bevalljuk, hogy mi most is ezt tart-
juk egyedül helyes népiskolai politikának, melynek 
vezóreszmói ós a miniszter által tett nyilatkozat 
közötti elvi rokonság, sőt csaknem teljes meg-
egyezés első pillanatra szembeötlik. S ez nekünk 
a miniszter intencióit s az egyházi iskolák jövőjét 
tekintve megnyugvást keltő garancia, az államo-
sítást hajszoló tanügyi körökkel ós sajtóval szem-
ben pedig nagy elégtétel. Elismerés és köszönet a 
miniszternek azért, hogy a népiskoláik jövőjóért 
aggódó egyházi köröket ezzel a határozott nyilat-
kozattal megnyugtat ta; valamint azért is, hogy 
úgy a saját közegei, mint a tanügyi közvélemény 
zűrzavarába ily tisztán bevilágított. Ennek a 
nyomatékos és kötelező nyilatkozatnak el kell 
oszlatnia mindama félreértést és mondva-csinált 
illúziókat, melyek az állam és a többi iskolafen-
tartók közegei körében újabb időben gombamódra 
megszaporodtak. 

Az egyházakat s községeket, melyek a napi 
sajtó útján is erősen elharapózott államosító 
nizus nyomása alatt iskolafejlesztő buzgóságuk-
ban lankadni kezdettek, tájékozni, inteni, buz-
dítani fogja ez a nyomatékos kijelentés arra, 
hogy félretéve az ideiglenesség elkedvetlenítő 
érzését, új erővel és buzgósággal lássanak az 
iskolafejlesztés nagy munkájához. Az egyházi 
tanítókat kiábrándítva korai illúzióikból, a r ra 
fogja sarkalni, hogy egyházunk veteményes kert-
jeiből ne csak az állam felé kacsintgassanak, 
hanem bizalommal ós hittel függeszszék tekin-
tetűket az őket is dajkáló egyházra. Sőt remél-
hető, hogy az állami »tanító bácsikcc hányaveti-
ségét is meglohasztja egy kissé ez az okos és 
tapintatos beszéd, mely az üres heccelésnek és 
felekezeti ócsárlásnak immár csömörletessé vált 
tenorja helyébe állami és nem-állami tanítók 
közé a komoly ós nemes verseny, a testvéries 
együttérzés és együtt munkálás egészséges hang-
ját és szellemét viszi be. Vajha a tanügyi köz-
kormányzat egész szervezetét á thatná az a con-
ciliáns ós hazafias lelkület, mely a miniszternek 
eme programmszerű beszédében megnyilatkozott 
s a magyar népiskolának mind fen tartói, mind 
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munkásai nemes buzgalommal ós szilárd kitar-
tással egyetértve közreműködnének a magyar 
népnevelés tovább fejlesztésében ! 

Se. F. 

A két protestáns egyház uniója. 
Magyarország lázasan készül a millenniumra. A ta-

vaszszal hazánk ezer éves fennállásának ünnepét akarja 
megünnepelni minden magyar. Le akarjuk tenni a kegyelet 
adóját a hős Árpád elé, ki hőseinket e honba, e második 
hazába vezérelte, le akarjuk róni hálánkat mindazoknak 
a régen porladozó hősöknek, kik nekünk a hármas bérc 
országát megszerezték és megszilárdították. 

Ki venné a magyartól rossz néven, hogy örömmel 
készül e nagy nemzeti ünnepre ? Hiszen nem kis szó ez: 
ezer év! Ezer év óta bírja nemzetünk ezen országot, ezer 
év óta él és uralkodik itten. Őseink csak egy kis marok-
nyi népet alkottak; csak egy kis maroknyi nép vagyunk 
mi is a népek tengerében; országok semmisültek meg, 
népek pusztultak el a lefolyt ezer év alatt s mi élünk. 
Pedig de sok ellenséggel kellett folytonosan megküzdenünk! 
A tatár, a török, a horvát, a szerb, a német, az orosz 
— mind a mi vesztünkre törtek, nemzetünk és államunk 
hajója sokszor volt kénytelen a Scvlla és Charibdis között 
átmenni s Isten keze mindig elfordította rólunk a vészt. 
Történelmünk lapjai az Úr hatalmas segedelméről tesznek 
bizonyságot s ennek a tudatnak örömmel kell eltöltenie 
a nemzet fiainak szivét. 

A magyar nemzet ünnepe a protestáns egyházaknak 
is ünnepe, a magyar nemzet örömében osztoznak a hazai 
protestáns egyházak is. Hiszen a protestáns egyházak soha 
sem foglaltak a hazával, a nemzettel szemben állást, hanem 
hűségesen megosztottak vele örömöt és bánatot egyaránt. 
Prot. egyházaink is örvendve köszöntik a millennium 
ünnepét s hálát adnak az Úrnak, hogy a nemzetnek ezen 
ünnepet megérni engedte. Felettök is sok sötét felhő vonult 
el a lefolyt századok alatt, sok villám pusztított soraikban, 
sok megpróbáltatást kellett elviselniük, de végre az Úr 
nekik is boldogabb napokat hozott. Megjött a béke, meg-
jött a zavartalan munkálkodás, megjött a virágzás ideje. 

egy nem jött még meg: — az egyesülés ideje. 
Fáj a szivem, ha erre gondolok. Két protestáns 

egyház áll egymás mellett, melyet ugyanaz a szellem hat 
át, a mely ugyanazt a munkát végzi és ugyanarra a célra 
törekszik s e két egyház mégis külön utakon akar járni! 
Szétforgácsolja az erejét, a helyett, hogy egyesülve meg-
izmosodnék; féltékenységében egymás munkálkodását ellen-
őrzi, holott más irányban kellene ébernek lennie! Ellen-
sége, mely élete ellen tör, mely nem válogatós a fegyve-
rekben, mindegyiknek ugyanaz, és ők nem egyesülnek, 
nem öltenek kart karba, nem keresnek egymásban segít-
séget, hanem botorul egymás nélkül vívják az egyenlőtlen 
harcot! 

Óh protestáns testvéreim, nem fáj-e a ti szivetek, 
hogy ez így van !? Nem ébredt meg fel a szivetekben az 

egyesülés eszméje ? Egyesülnünk kell, ez az én szent meg-
győződésem, egyesülnünk kell a saját javunkra! Hiszen 
egyek voltunk mi mindaddig, míg apáink az ő dogmatikus 
vitatkozásaikkal kétfelé nem szakították az egyházat! S 
az utódoknak nincs-e joga s nem kötelessége-e javítani 
azon, a mit a tapasztalás nem igazolt jónak! Mennyivel 
hatalmasabb volna a prot. egyház, ha az a szerencsétlen 
szakadás meg nem történik, mennyivel erősebbek volnánk 
s mennyivel bátrabban nézhetnénk a jövőbe, ha egymással 
egyesülnénk! 

S mely időpont volna az egyesülésre alkalmasabb, 
mint a millennium éve?! Mily szép volna, ha ez évben, 
a magyar nemzet ezer éves múltjának küszöbén megszűn-
nék a két testvéregyház bizalmatlansága s egymással ki-
engesztelődve, kart karba öltve lépne át az új ezredévbe! 

Hogy az egyesülés milyen legyen — minek ezt a 
kérdést fel is vetni! Maradjon a dogma dogma; higvje 
mindegyik egyház azt, a mit akar s ne avatkozzék egyik 
a másik belügyeibe. E kérdések vitatása csak még nagyobb 
elidegenkedést szülne. Majd eljön az az idő is és talán 
nem is oly sokára, a mikor e kérdések nem lesznek idő-
szerűtlenek. Egyelőre elégedjünk meg a külső egyesüléssel, 
a milyen Poroszországban létrejött és áldásosnak bizo-
nyult. De egyesüljünk, ha élni s virágozni akarunk! Egye-
süljünk, hogy mi is méltóan ünnepelhessük meg a nemzet 
minden jó fiával a millennium ünnepét! 

Budapest. Adorján Ferencz. 

I S K O L A Ü G Y . 

Népiskolai törvényünk revíziója. 
Tanügyi körökben és sajtóban évek óta sürgetik az 

1868. évi népoktatási törvény revízióját, melyet a jelen-
legi kormány is felvett a programmjába. Ha a jelek nem 
csalnak, a revízió előkészítését megkezdték a közoktatási 
minisztériumban, csakhogy nem a teljes, hanem a részleges 
revízió alakjában, mivel a teljes revízióra még nem alkal-
mas az idő és az ezzel járó költségek fedezését még nem 
bírja meg az állam pénzügyi helyzete. A részleges revízió 
irányáról egy félhivatalos közlemény a következőket jelenti: 

Hogy mely irányban történjék a részleges revizió, 
arra nézve előbb tisztába kell jönnünk azzal, hogy a 
népnevelés az államnak képezi első rendű feladatát s hogy 
a többi tényezőknek csakis azon határig lehet jogosult-
ságuk a népnevelésnél közremunkálniok, a mely határon 
belül teljes megnyugvást nyújthatnak a tekintetben, hogy 
hatáskörükben a saját érdekeik munkálása mellett egy-
szersmind biztosítani képesek a népneveléshez fűződő fontos 
állami érdekeket. 

A népoktatásügynek az állami feladatok sorába tar-
tozósága elvitázhatlan; de ennek még nem mulhatlan 
folyománya az összes iskolák államosítása. Megadhatja 
az állam a jogot más tényezőknek is arra, hogy saját 



különleges céljaikból, iskolákat állíthassanak és fentart-
hassanak; de azt elengedhetlenül meg kell követelnie, 
hogy a nem állami iskolafentartók biztosítékot nyújtsanak 
az állami érdekek megóvására. 

E biztosítékok közül legbecsesebb az, ha az állam 
teljes megnyugvást szerezhet a felől, hogy a különböző 
jellegű iskolákban működni hivatott tanítók képesítése az 
állam érdekeinek minden tekintetben megfelelő. A közép-
iskoláknál ezen érdekek az 1883. évi XXX. t.-cikkben 
már meg vannak óva, midőn a középiskolákra nézve kizáró-
lag az állami tanárképesítést teszi kötelezővé. Ugyanezt 
kell követelnünk az összes népoktatási tanítöképesítésre 
nézve. 

A népoktatási törvény részleges revíziójánál tehát 
első sorban kimondandó lenne, hogy bármely jellegű 
népoktatási tanintézetben csak oly tanító alkalmasható, 
a ki a tanképesítést az e végből kiküldendö állami vizs-
gálóbizottságoktól nyerte. 

Igen fontos állami érdekek fűződnek ahhoz, hogy az 
államilag képesített tanító bármilyen jellegű iskolánál nyer 
is alkalmazást, egész működésében folyton híven és lelki-
ismeretesen gondozza az ifjúság hazafias nevelését. E te-
kintetben a legcsekélyebb visszaélés sem maradhat meg-
torlás nélkül. A megtorlás pedig egyedül és kizárólag az 
állam joga. Ez el van már ismerve az 1893. évi XXVI. 
t.-cikkben, a midőn az államilag segélyezett felekezeti 
iskoláknál működő tanítók ellen a közigazgatási bizottság 
van hivatva a fegyelmi eljárást foganatosítani akkor, ha 
bármily összeggel segélyezett felekezeti iskola tanítója 
államellenes irány követésével van vádolva s a miniszter 
a fegyelmi eljárást elrendeli. Minthogy pedig az államilag 
nem segélyezett felekezeti iskola tanítójának államellenes 
üzelmei megtorlását sem lehet az államtól elvitatni, a 
további részleges revíziónak az 1893. évi XXVI. t.-c. oly 
irányú módosításában kell állania, hogy a közigazgatási 
bizottság legyen hivatva minden esetben a fegyelmi eljá-
rást foganatosítani, midőn bármely felekezeti népiskola 
tanítója (tekintet nélkül arra, részesül-e államsegélyben, 
avagy nem) államellenes irány követésével van vádolva 
s a miniszter a fegyelmi eljárást elrendeli. 

Sok keserű órának volt a szülő oka a népoktatási 
törvény azon fogyatékossága, hogy a hit felekezeti isko-
lákról rendelkező III. fejezetben, nincs hivatkozás a tör-
vény 138. §-ára, a mely szerint a tanítók élethosszig 
választatnak és hivataluktól csupán súlyos hanyagság, 
erkölcsi kihágás vagv polgári bűntény miatt mozdíthatók 
el; de az ily ítéletek megerősítés végett a közoktatási 
miniszter elé terjesztendők. A törvény reviziójánál e ren-
delkezés kifejezetten bármily jellegű iskoláknál működő 
tanítókra kiterjesztendő. 

Ilv módon biztosítva lenne az állam érdeke a tanítók 
képesítésénél, fegyelmezésénél ; biztosítva lenne a tanítók 
érdeke az élethosszig tartó választásban. De a tanítók 
érdekeinek biztosításában még tovább kell mennünk. 

Ma már nyilvánvaló, hogy tanítóhiány van ország-
zjrt e. A 300 frtos tanítói állomásokra hirdetett pályázat 

a legtöbb esetben meddő maradt, mert e pálya nem ke-
csegtető, s a létező Janítóképző^népessége évről-évre gyé-
rül. Ezen mindinkább égetővé váló bajon csak azzal lehet 
segíteni, ha az 1893: XXYI. , t é r t e k a tanítói fizetés 
minimumát megszahó szakasza a 16. §-al összbangzóan 
változást szenved; vagyis, ha a tanítói fiz<'t-és minimuma 
az egész-vonalon legalább 4.00 frtban állapiHaiik meg. 
Ettől óvakodtunk ideig-óráig;, de a iviszonyok.íikérlyszere 
elől egy iskolafentartó sem térhét.'; kií/i mert különben nép-
oktatásügyünk csődbe jut. :'><? :;:4siís:i!< je^öíb 

A részleges revíziónál nern hagyhatjuk orvösolatla-
nul a tankötelezettség érvényesítései körül •felmerülő azon 
akadályt, a mely e bírságok behajthatatlansága" miatt 
lépten-nyomon felmerül. Népünk < művelődése érdekében 
nem szabad visszariadnunk attól sem, hogy, ha a mu-
lasztás a szülő vétkes könnyenvevéséböl ered,, s rajta a 
pénzbírság vagyontalanság miatt be-ném hajtható:, áübírság 
esetleg fogságra legyen változtatható,*. < 5 ,b»xuióvlM 

Már fennebb kifejtettük, .hogy ámbár á népnevelés 
az államnak képezi elsőrendű feladatát, de azért bizonyos 
feltételek alatt más tényezők, .jelesén a hitfeleke&étek szin-
tén meghagyhatok eddigi iskolatartási jogosultságukban. 
De a revíziónál a törvénynek egy helytelen^ mondjuk ki 
igazságtalan rendelkezése mulhatlanuL megszüntetendő. A 
törvény 25. §-a elismer ugyanis' felekezeti jellégűeküek oly 
iskolákat, a melyeket kizárólag a. politikai község a saját 
vagyonából, tehát közjövedelmekből, tart fenn. Eltekintve 
attól, hogy e szakasz első és második n része egymással 
homlokegyenest ellenkező rendelkezést tartalmaz;.-mert míg 
ez első rész határozottan kimondja, hogy s>általában nem 
tekintetnek ezentúl felekezeti iskoláknak az.on tanintézetek, 
a melyek községi vagyonból és -jötedelmekbőli a község 
összes tagjai által felekezeti különbség nélkül tatftatnak 
fenn*, addig ugyanezen szakasz második. része ezt . bizony os 
körülmények között mégis megengedi, a nélkül, hogy az 
ily községi vagyonból fentartott felekezeti iskolákra a polgári 
községeknek bármily befolyást, jögot biztosítana sianélkíil. 
hogy az ily iskolákban az állami érdekek hatékonyabb meg-
óvására módot nyújtana; igazságtalan•e. ;rendelkezéfe még 
azért is, mert sok esetben a polgári község:kevesebb megter-
heltetéssel gondoskodhatnék egy községi-jellegű; iskolájával 
a népnevelés ellátása felől, mint két-három, esetleg több 
különleges felekezeti iskola fentartása által, A népoktatási 
törvény 25. §-ának második bekezdése JtehátjtöHendő. 
Hogy mennyire fontos ez a kérdés^,.kitűnik még abból is, 
hogy a polgári községek felekezeti- iskolák fentartására 
nem kevesebb, mint 2.478,811 frtot ' f o r d í t a n a k , l 

Ezekben gondoljuk a népoktatási-töryéníy,., részleges 
revízióját minden különösebb rázkódtatás nélkuLkeresztül-
vihetőnek, de ez azután a legkevesebb, a i;piit-a-^épne-
veléshez fűződő fontos állami érdekek megóvása szem-
pontjából meg kell tennünk. Jfivnd js q^xs ,,i10 

Eddig a félhivatalos közlemény;-melynek a revízióra 
vonatkozó elveit részünkről ak&Qj? kixánjuk. érdemileg 
tárgyalni, mikor maga a munkálat if?íielőttünk!;;IqsZí 
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T Á R C A . 

O l t á r i i m a . 
Elmondatott a komáromi ág. ev. lelkész beiktatásakor 1895. nov. 10. 

Gondviselő Atyánk, hatalmas nagy Isten, 
Ki mint világ Ura, trónolsz: egeidben! 
Csudálva szemléljük örök utaidat, 
S elfogja szivünket hitteljes áhítat. 
Ha kegyelmed napja egy kevés ideig 
Bús fellegek mögé néha elrejtezik : 
Nagy irgalmassággal derítesz fényt újra, 
Hogy régi fájdalma a szivet ne dúlja. 

Im e szent Sionnak testvéri két vára 
Egymásután ébredt lesújtó mély gyászra. 
Elszólítád, Uram, a hű őrállókat, 
Beszédes ajkuk már a néphez nem szólhat. 

De a vérző sebet, melyet kezed nyitott, 
Idők forgásával Te meg is gyógyítod, 
ím az egyik testvér özvegyi mély gyásza 
Ünnepi örömnek enged helyet mára. 
Nem hagyád a népet, a mely el nem pártolt, 
Alkalmas időben küldél nekik pásztort. 
Keserüléd, Atyánk, ezt a sokaságot, 
Mely újra már lelki eledelre vágyott. 
Mint az aratásnak hű és gondos Ura, 
Új munkást fogadál, mert sok a gabona. 
Az elhagyott berek benépesül megint, 
Pásztort küldél belé a nyáj szive szerint. 
Te vezérléd össze szivöket, nagy Isten, 
Hogy legyenek egyek szeretetben, hitben. 

És kiknek vezére mindeddig Te voltál, 
lm megjelennek ma, Atyánk, oltárodnál. 
Forrón esdve kérik, áldd meg a szent frigyet, 
Melyet egyházával köt ma ifjú híved. 
Legyen e nap, mely őt vezérré avatja, 
Boldog jövendőnek születése napja. 

Te helyezéd sorsát, Uram, kies helyre, 
Szép örökségét, add, még többre növelje. 
Hegyen épült város, melyet reá bizál, 
Ne engedd lankadni a hit munkáinál. 

--Lelkesítse szivét az ősök emléke, 
Kiknek ez őrhelyen hullott verejtéke, 
E templom köveit ha megszólaltatod, 
Dicsőségről Szólnak a letűnt századok. 

Óh, szép a hivatás, mely itt ő reá vár! 
Legyen titkaidban igaz és hü sáfár, 

• Igazság világát terjeszsze szerteszét, 
Forgassa az ige két élű fegyverét; 
A bűnöst lágyítsa bűnbánó könyekre, 

Hogy magába szállván éltét újra kezdje; 
A tékozló fiút, kit a föld kiátkoz, 
Kezén fogva vigye az apai házhoz; 
Vigasztaljon aggott, ha lelkében kárt vall, 
S gyermeket tápláljon tejnek italával; 
Özvegy panaszával s könyével az árva 
Ne legyenek soha szivétől elzárva. 
Ebben áll az igaz isteni tisztelet, 
Ilv munkára hivod, Atyánk, most hívedet. 

Azért oltárodnál míg szolgád így áldoz, 
Te adj erőt, Uram, szent hivatásához. 
Ifjú Sámuelként legyen éber szolga, 
Keljen fel serényen hivó szózatodra. 
Hogy a csalódások sohse csüggeszszék el: 
Ajándékozd meg őt Illés lánglelkével. 
Legyen Péter, a kit szent tüze hevíte, 
Miként Pálnak, legyen rendületlen hite. 
Ha bántja a világ önző hidegsége, 
Jánosként boruljon Mestere keblére. 
Mint Timotheusnak ifjúsága díszét 
Tudomány képezze s a Te örök igéd, 
S ha néki bölcseség ajándékát adod, 
Jézustól tanuljon szelíd alázatot. 

így futván pályáját a Te szolgád hiven, 
Lelje fel jutalmát már itt híveiben. 
Kit bizalom hivott, kisérje szeretet, 
A szívnek szebb bére e kincsnél nem lehet. 
Adj áldást és sikert léptei nyomába, 
Nőjjön általa is Jézus szent országa. 

De Uram, ha nem Te építed a házat, 
Ügy a hű munkás is csak hiába fárad. 
A várost is ha Te nem fogod őrzeni, 
Hiába vigyáznak úgy éber őrei. 
Maradj meg hát, Uram, te szentegyházaddal, 
Nézzenek szemeid rá éjjel és nappal. 
Mint Isten városa, épülve hegyormon, 
Más népek előtt is messze világoljon. 
Igazság, szeretet legyen erőssége, 
Lakjék falai közt áldás, .jólét, béke. 
S a népet, mely immár pásztorát meglelte, 
Vezérelje tovább Fiadnak szent lelke. 

Payr Sándor. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Darwin állatpsychologiája. Elvek, tények, fejtegetések. Irta dr. 
Szilvek Lajos. Budapest, 1895., az Athenaeum nyomása. 158 nagy 
8-adrétű lap, ára 1 frt 20 kr. Kapható szerzőnél Pécsett és Kilián 

Fr, könyvkereskedőnél Budapesten, 

Darwinnak, ki úgy szólván, egész életét rá tette a 
fajok eredetének tudományos magyarázatára, egyik kedvenc 
hipothesise volt az is, hogy az állat és az ember lelki 



tehetségei között nem lényeges, hanem csak fokozatos 
különbség van, s ezért Darwin és követői a tapasztalat 
tévesen magyarázott némely tényeiből azt tanítják, hogy 
az állatnak esze, tudománya, művészete, társas élete, 
erkölcsisége, jogérzete stb. van. 

Ez ellen a naturalismus által fölkapott divatos hipo-
thesis ellen száll síkra a szerző s megdönthetetlen érvek-
kel védelmezi azt a hagyományos tételt, hogy az állat és 
az ember lelki tehetségei között lényeges különbség van, 
s hogy az állat életének úgynevezett magasabb műkö-
dései (minő a közérzék, a képzelő meg az érzéki emlé-
kező tehetség s az ösztön) nem öntudatos értelmi mű-
ködések, hanem az érzéki tehetség körébe tartozó ösztönszerű 
életnyilvánulatok. 

Az értelmi működés tulajdonképeni tárgyát a meg-
ismerésben a dolgok lényege, az általános, a szükségképi, 
a változatlan, a minden érzékelhetőtől elvont, a végtelen, 
a fogalom, az ítélet, a következtetés, az okoskodás stb. 
képezi. Az értelem és a szabad akarat sajátos világa 
a művészet, a tudomány, a vallás, az erkölcs, a jog. a 
találmányok, a haladás, a tökélvesbülés, bizonyos felsőbb-
rendű kedélymozzanatok és a nyelv. Ebbe a magasabb, 
ebbe az egészen más erőket és tehetségeket feltételező 
világba tartozik az ember. 

Egészen más az állat világa. Az állat csak érzéki 
tehetségekkel bír, csak érzéki képeket tud magának alkotni, 
csak érzékelhetőt ismerhet meg, tehát csak a dolgok 
járulékait, az egyedit, az esedékest, a változót, a konkrétet, 
a végest. Nincsenek fogalmai, ítéletei, következtetései, 
okoskodásai; ezekhez képest nincsenek magasabb vágyai 
sem, a melyek az értelmi, vallási, erkölcsi, aesthetikai és 
társadalmi rendre irányulnak. Nincs az állatnak művé-
szete, nincs tudománya, nincs vallása, nincs erkölcsisége, 
nincs nyelve és beszédje sem, mert nincs ehhez való esze 
és okossága. Az úgynevezett állati művészet és tudás, 
valamint az állati nyelv és szépérzék is, vele született 
ösztön, mely fejlődésre képtelen, érzéki korlátok között 
mozog. Mint az ég csillagainak, úgy az állatnak is ki 
van mérve a pályafutása. A tengő és érzéki élet keretén 
belül kell maradnia. 

Miután szerző eme tételeket psvchologiai és logikai 
bizonyítékokkal meggvőzőleg kimutatja, áttér azoknak a 
tényeknek részletes bírálatára, melyekből Darwin és isko-
lája azt következteti, hogy az állatnak esze van, hogy 
az állat is okos lény. Bírálatában nem az a módszere, 
hogy a jelenségeket, melyekből a Darwinisták, materialis-
ták, positivisták az állatok okosságára következtetnek, 
egyszerűen megtagadja vagy elvitassa; hanem az, hogy 
a tényeknek szemébe néz s azokat igazi bölcseleti úton, 
a kellő ok logikai törvénye szerint magyarázza meg. Bő-
séges természettudományi ismerettel cáfolja a tények 
naturalista magyarázatait, s állítja vissza helyökbe a tények 
supranaturalista értelmezését. Az ekként elért eredmény a 
következő. Az állat tudása tisztán érzéki ismeret, érzéki em-
lékezet. képzelet, utánzat, vágy, ösztön; de a reflektáló ész, az 
okoskodás, az elvont és általános igazi értelmet és okosságot 

feltételező magasabb világába, a tudva szándékosan akarás 
ethikai körébe fel nem bír emelkedni. Szerző könyvének 
ez a fejezete rendkívül érdekes, mert míg egyfelől nyom-
ról-nyom^a kiséri és cáfolja Darwin állatpsychologiáját, 
addig másfelől tömérdek állat-episoddal illusztrálja és 
bizonyítja tanulságos fejtegetéseit. Az állatok zenei tehet-
ségére nézve pl. kimutatja, hogy míg az állat a vele 
született ösztönnél íogva tanulás és haladás nélkül és 
csakis bizonyos viszonyok között csinálja a muzsikát, 
addig az ember tanulja, teremti a zenét, halad benne, 
szabad választás szerint csinálja. 

A könyv, miután a darwinista állatpsychologiát 
minden ízében felforgatta, megemlékezik röviden a Darwin 
vallásbölcseletéről és a darvinizmus általános tudományos 
értékéről is nyilatkozik. 

Darwin vallásbölcselete a Taylor-féle fetisizmus és, 
H. Spencer-féle animizmus zavaros összefoglalása. E sze-
rint nincsen semmi isteni kinyilatkoztatás. Az ember állat-
ból fejlődött. A majom-ember vallása az ősidők homá-
lyában csak fetisizmus lehetett. Ebből az animizmus ha-
tása alatt (animizmus az a nézletmód, hogy az ember a 
rajta kívül levő jelenségeket a saját példája szerint meg-
lelkesíti) polytheismus, a polytheismus a kultura hatása 
alatt monotheismus fejlődött ki. — Szerzőnk kimutatja, 
hogy a vallásfejlődésnek ez a sorrendje ellentmond a vallás 
természetének, a philologia és archeologia kutatásainak 
s az irott emlékek leghitelreinéltóbb könyvének, a szent-
írásnak. Ezzel szemben rámutat röviden arra, hogy a 
vallás őskinyilatkoztatásból származott s hogy az ősi mo-
notheisztikus kijelentés az ember értelmi és erkölcsi elva-
dulása következtében fetisizmussá és polvtbeismussá fajult. 

A darwinizmus általános tudományos értékéről ki-
váló tudósok íteletére támaszkodva, szintén nem nagy 
véleménynyel van könyvünk szerzője. »A darwinizmus 
voltaképen nem természettudományi vívmány, hanem egy 
bölcseleti nagy tévedés. . . . A mesterséges kiválasztás 
analógiájára kitalált természeti kiválás lényegesen külön-
bözik amattól s így rá a darwinizmus nem hivatkozhatik. 
A célra való törekvés a természetben elvitázhatlan tény. 
Az öröklékenvség, a létért való harc, a szerveknek hasz-
nálat és nem használat által okozott átváltozása, a külső 
körülményeik befolyása . . . noha nincsenek hatás és ered-
mény nélkül, mindazonáltal e hatásuk, együttesen tekintve 
is, a fajok határát át alig léphetik. . . Sokban fogyatékos 
és ellentmondó a darwinizmus, ha az állat- és növény-
világ fejlődésére alkalmaztatik; teljesen téves, ha az em-
berre is ki akarják terjeszteni. A szellemi működések lé-
nyeges különbségén tökéletes hajótörést szenved a kifejlődés 
elmélete. A növény és állatországra alkalmazva van a 
transformizmus eszméjében báj és erő, de az emberre 
vonatkoztatva képzeleti monstrum.* 

A munka egészben véve a keresztyén apologetika 
egyik kibővített és jól megokolt fejezetének tekinthető, 
melyben római kath. theologiai háltérrel, de a keresztyén 
theismus álláspontján sok tudással, logikus elmével és 
erős meggyőződéssel védi szerző a régi és megdönthetlen 



keresztyén igazságot, hogy az ember vallásos állat (animal 
rpHgiősiwi,), metafizikai • aliat, (a. melaphisjcum)- és okos 
állat ja.j:valionale)..Egy sugár avallasos áram felkelő nap-
fényébők mely sa sok ideig uralkodott naturalismus ködös 
hypqth^i^eitííegyiTiásutárí - k^zdi eloszlatni. Egy fejezet az 
istenes tudományból, .mely a divatos »Isten nélküli tudo-
mányit hevenyészett mü*oltárait lerombolni s a kor meg-
hasonlott lelkű .fiait az elhagyott bibliai eszményekhez 
visszatolni,;segít,;?>--» Mfisiv.í Váradi F. . 
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Az ó-budai egyház köréből. 
Pár kiszakított lap SCÁ egy báz tanács jegyzőkönyvéből, Csilléry'Dávid 

A hárörri éves gondnoksága idejéből. 
" ií'lli' üödfflö sA feíjtltJSOiÍJfíítVtí ' ; r- o' ' • ' " " Nem panegyris, nem dicshymnusz akar ez lenni, 

csiipáh egVsze'rÜ regisztrálása az egyházépítő gondnoki buz-
góságnak. s- manifesztá'Tása annak, hogy míg ilyen hitbuzgó 
világiak állnak egyházaink élén: addig nincs ok — az új 
viszonyok.beálltával sem — a pesszimisztikus elcsüggedésre 
egyházaink jövőjét illetőleg. 

De hadd beszéljenek a' ténvek s a száraz számtani 
adatok. 
; ••'•>• M89M. áprib 20-án Szász Károly püspök urunk kisded 

egyházunkat- szerencséltette első sorban főpásztori látoga-
tásával. , s -J^ogy, a . mindnyájunk szivét örömmel eltöltő 
látogatás maradandó emléket hagyjon egyházunk történe-
tének lapjain: púzgó főgondnokunk mindent elkövetett, 
höff 1 fögaiJfáfás' puöpökünk országos nevéhez s mind-
nyájunk által tisztelt,''szeretett egyéniségéhez méltó legyen. 
Si&./Céibók hogy égyházunk pénztára szerfelett ne terbel-
tesséfe,t felljiyást gyűjtőíveket bocsát ki s. a felmerülő 
költségek fedezésére 452 frt 20 krt hoz össze. 

189B. szept. 10-iki ülésünkben indítványozza, hogy 
rniütáh tetaplomunk renoválása elodázhatlan szükség: ke-
restessék meg a székesfővárosi törvényhatóság, hogy e 
célra 2500 frt rendkívüli segélyt szavazzon meg, mely 
Összeg uUlyápyoztatván: az építkezés megkezdetett s szor-
galmas utánnézese s felügyelete mellett november utolsó 
napjaiban béfejézté'tett. 

18MV1 jani ;^-iki ülésen amaz indítványa, hogy a 
mársévbkkel előbb felhagyott temetőnk - (mely az egyház 
nevéfe , az ő; gondnoksága; előtt telekkönyvezve sem volt, 
hpjatj ^pOOf^é í t ^ü ljiázikóyansirásólakul ráépítve) beke-
ríthessék, elfogadtatván : nagy gonddal és utánjárással a 
450 'frtós költségvetéssel szemben — házilag kezelve — 
300 FörSitnf í' kládassal "észközölte. 

v|ttíáviEgy -harfnádik nagyobb harang beszerezhetése alap-
jául 60 fí'rfc gondnoki:, tiszteletdíját felajánlja s e célra pres-
byter* társai; jiöz^.^yüjtőíveket oszt ki s barátai s .ismerői 
körében ő maga 455 frt 10 krt gyűjt s hoz össze, s alig 
egy év leforgása alatt az általa elhintett mustármag tere-
bélyési fávatíŐítt;iáJ mennyibén a vezér példája után buzdulva 
é' eéíraI052> frt1'51 krt tgyült össze, melys összege az Ő 
buzgólkodása s fáradozása folytán 600 frt fővárosi rend? 
kív,^i.. ̂ ^élvl^el ; ...gy^fcffipodott: s így a csak évek multán 
teljesülhető kegyes óhajtás, rövid egy év alatt testet öltött 
s 1&95 ápr. 23-án a hat métérmázsás nagv harangunk 
ütínépélyésén ^felsívátTatván': mindnyájunk örömére meg-
szóláH;í' hirdetvénkezdeményező főgondnok buzgóságát 
& egybáza -iiránti > égő -szerelmét, . ,• = . . ,, , >... ., t l 

De még itt nincs vége. Mint az egyházpolitikai tör-
vényjavaslatok buzgó híve. midőn hazafiúi reményeit, tel-
jesülve látta, nem feledkezett meg az egyház szolgájáról 
sem — ki e törvények életbeléptetése folytán érzékeny 
anyagi veszteséget szenvedett az esketési stólák s anya-
könyvi kivonatok elmaradása altal — s a- lelkész tudtán 
kívül, saját iniciativájából a jelen 1896. jan. 19-iki pres-
byteri ülésen indítványozza,, hogy 

tekintve az új törvények életbelépte folytán a lelkész 
stoláris veszteségeit, de 

tekintve főleg a beállható valláserkölcsi hanyatlást 
az eddigi esketési stolák szedése mellett: mondja ki az 
egyháztanács, hogy az eddigi szokásos hirdetési és esketési 
stólák eltöröltetnek s a lelkész azok megváltása fejében 
havi lo frttal kárpótoltatik. 

Ez indítvány a jelen volt 12 presbyter által egy-
hangúlag elfogadtatott, sőt kibővíttetett azzal, hogy a hit-
oktató segédlelkész az iparostanoncok hitoktatására évi 
20 frttal honoráltatik. 

És ruost, miután a számok beszélnek, én hallgathat-
nék. De mégis szólanom kell, mert ennyi hithüség, ennyi 
körültekintő gondosság és jóakarat kényszerít a szólásra. 

Hálát kell adnom mindenekelőtt a gondviselésnek, 
hogy egy ily hithű evangéliumi tiszta vallását szerető fér-
fiút vezérelt ide s választott ki egyházunk kormánya élére, 
a ki társadalmi állása s közkedveltsége folytán hivatva 
van kisded egyházunknak a más hitfelekezetűek előtt is 
tekintélyt szerezni, de szólanom kell azért is, hogy a nyil-
vánosság előtt mondjak köszönetet egyháztanácsunk tisz-
télt tagjainak azon személyem iránt tanásított jóakaratért, 
hogy a fenti indítványt magukévá tették s egyhangúlag 
elfogadták. 

Adjon Isten református egyházainknak minél több 
ilyen nemes gondolkozású s hithű kormányzókat! 

Mészáros Sámuel, 
ref. lelkész. 

Adalékul az egyházi anyakönyvek és 
a esaládkönyvek kérdéséhez. 

N agy tiszteletű Szerkesztő Úr! E lap folyó évi 3-ik 
számában »Egy igénytelen indítvány« címen közölve van 
Kármán Pál úr azon óhajtása, hogy az anyakönyvek 
másodpéldányban vezettessenek általunk továbbra is és ezen 
másodpéldányok »megőrzés végett az egyházmegyei vagy 
egyházkerületi levéltárakba beszolgáltassanak«. 

Ugyan miért vezettetné Kármán űr velünk továbbra 
is a másodpéldányt, mikor tulajdonképen az első.: példányt 
is csak magánhasználatra, egyházi statisztikai okból vezet-
jük ? Talán bizony attól tart az indítványozó úr, hogy a 
stoláris jövedelem bevételezésében hova-tovább apadó teen-
dője a papságnak annyira leszáll, hogy unaloműzés oká-
ból jó Ie,sz, ha minél többet másolhat, nehogy a kiadvá-
ny ozás; hiányában az írás nemes mesterségét végképen 
elfeledje ez osztálya az emberiségnek, melynek a munkától 
mindenkor s mindenütt kijutott bőven az osztályrész még 
ott. és; akkor is, hol és mikor az anyagi jutalom vagy eb 
ismerés szűkön jutott,, termett számára? 

Ilyen >felesleges jócselekedetek« egyáltalában nem 
lennének indokolva! Hiszen —, feltéve, de meg nem en-
gedve —, ha minden ezután vezetendő egyházi anyaköny-



veink megsemmisülnének is, a közokmány jellegű polgári 
anyakönyvek két példánya nyomán pótolhatnék, ha pótolni 
akarnók, a felmerült hiányt. 

Ugyanazért — én részemről — a fentebbi indítványt 
»halva szülöttnek« tekintem. 

Ennyit erről. De ezzel egyidejűleg legyen szabad véle-
ményemet nvilvánílni a mostanában bennünket kisértgető 
»családkönyv« vezetése kérdésében is. 

Előre bocsátom, hogy a >családkönyv« egyáltalában 
nem »terra incognita« eiőttem, mert ilyet készítettem, 
vezettem, mikor az erdélyi ref. egyházkerület terén lelkész-
kedtem, mint kemeri pap. 

Addig, míg minden születési, házassági, halálozási 
ügy a lelkészi hivataloknál jelentetett be s minden családi 
viszonyra vonatkozó okmány, anyakönyvi kiadvány a lel-
készek által lett kiállítva, határozottan fontos, felettébb 
szükséges és hasznos volt a »csaladkönyvek« szerkesztése, 
létezése, melynek elkészítése — különösen nagyobb egy-
házakban — sok időt és fáradságot igényelt ugyan, de ha 
egyszer elkészült s aztán folytonosan, pontosan tovább 
vezettetett, megbecsülhetlen segédeszköz volt a lelkész kezé-
ben, főleg családi értesítők kiállítása alkalmával, melynek 
alapján gyorsan s teljes szabatossággal — a tévedés ki-
zárásával — lehetett kiállítani a legnépesebb családról is 
a családi értesítést, míg »családkönyv* nélkül, bizony sok 
időt, figyelmes körültekintést igényel egy-egy népes család-
ról családi értesítőt állítani ki! Sokszor probatum est! 

Azonban ma és még inkább ezután, midőn csak az 
fordul hozzánk s jelentkezik nálunk, a ki szive által indít-
tatva vallásos buzgóságból óhajt, akar: folytonosan, pon-
tosan vezetett családkönyvről még csak álmodni is merész. 
Már pedig ha ez így van, a mi pedig kétségtelen : mi 
értelme lenne ezután családkönyveket szerkeszteni, vezetni, 
melyek már születésök percében szánalmas módon fogya-
tékosak s hova-tovább mindinkább megbízhatlanok, inkor-
rektek lennének! Nagy idő és erőpocsékolásnak tekinteném 
ilyen hijában való fércmunka készítésre utalni a lelkészi 
kart! Sokkal jobb, ha az arra szánt időt és fáradságot 
hasznosabb foglalkozásra fordítjuk mindnyájan, mert »az 
aratásra megért gabona sok. az arató kevés*, sőt nem is 
szükséges valami messzetekintő jóstehetség hozzá, meg 
jövendölni azt, hogy a terhekben növelt, jövedelemben 
csökkent papi pályára — ha nem vigyáznak éber figye-
lemmel azok, kiket az Ur őrállókká tett — hova-tovább 
kevesebb számmal lép az ifjú nemzedék . . . Tagadhatlanul 
elszomorító jelenség ez, de kétségtelen igazság. 

Csak még egyet! Jól esett lelkemnek olvasni amaz 
erélyes tiltakozó nyilatkozatokat, melyek a *mostoha« el-
bánás ellen emelkedtek György Endre úr. szerkesztő úr 
s mások részéről! 

Bizony, bizony a mi nagy szerénységünk kifolyása 
a nagy szegénység, mely hozzánk tapadt múltban s jelen-
ben s azért nem tudhatjuk, hogy mikor virrad reánk jólét 
hajnala! 

Istennek áldó kegyelme legyen velünk ! 
Bonibi Lajos. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
A németországi ú. n. conservativ és keresztyén sociális 

párt igazi krizis előtt áll. A Kreutzzeitung hírhedt tu-
lajdonosa megszökött, de görög földön immár elfogott 
Hammerstein báró kellemetlenül kompromittálta a két párt 
köreit, s a szakadás Naumann kilépése következtében 
teljesen beállott. A két párt krízisében erősen van érde-
kelve iStöcker is, a volt udvari prédikátor, a ki a két. 
pártnak úgyszólván összekötő kapcsát képezte. Stöcker 
egyháztársadalmi politikájának régi hibája, hogy a vallási, 
egyházi és a politikai szempontokat lépten-nyomon össze-
téveszti. Ez hozta őt össze Hammerstein báróval, s tette 
kegyvesztetté udvari prédikátori minőségeben, a melyben 
nagyobb szerepet juttatott a politikának, mint prot. egy-
házának. Különösen a sociáldemokracia tere az. a me-
lyen a legellentétesebb faktorok közreműködnek. Egyik 
iránya a sociális bajok megoldásán fáradozik, de a mási-
kat bizonyos keresztyénellenes tendenciák kísérik a maga 
tevékenységében. A sociáldemokraciában főleg az evan-
gélium ereje hiányzik, s épen nem törekszik »Isten országa 
s az Ő igazsága* után. Hangsúlyozza ugyan, hogy a viszo-
nyokon javítani kell, de a szivek megtisztításával s az 
elmék megvilágosításával épen nem törődik. Feledi tehát, 
hogy kiválóan az evangelizáció s a belmisszió a sociális 
bajok sikeres megoldásának egyik leghathatósabb eszköze. 

A berlini templomépítészeii rqycsület örömmel tekint-
het vissza mult évi működésére. Évi jelentéséből megtud-
juk, hogy a mult évben összes bevétele 2.426.573 s kiadása 
2.100,900 márkát tesz ki, s az adományokban igen nagy 
része van a császári háznak. A kiadásokat legnagyobb 
részt az ú. n. Vilmos császár emléktemplom emésztette 
föl. Ezen felül 300 ezer márkát más kilenc új templom 
fölépítésére fordította a bizottság. Ez új templomokhoz is 
egy millió márknál többel járult a császári ház, míg Berlin 
városi tanácsa 650 ezer, a fiskus 50 ezer s a toegybázi 
tanács 3200 márkkal. Ezek a beszédes számok a berlini 
prot. templomépítészet erősítését jelzik. Az egyesület a 
templomok építése mellett egyúttal a gyülekezeti házak-
nak. óvóknak, fiú- és leánymenhelyeknek s ifjúsági gyüle-
kezeteknek létesítését is feladatául tűzte. Szóval Berlinben 
kezd erjedni a prot. belmisszió evangelizáló ereje az egész 
vonalon. 

Az > Evang. Butid* szásztartományi fiókja egyik 
legújabb kiadványában érdekes statisztikát közöl e tarto-
mány rom. katb. egyházáról. 1890-ben 2.383,501 prot. 
lakosra esett 183,233 kath.. mi mellett utóbbiak száma 
1880 óta az ehrfurti kerületben 96,317-ről 99,469-re, 
a merseburgiban 21,261-ről 29,418-ra s a magdeburgiban 
40,365-ről 54,346-ra emelkedett. 12 helyen irgalmas, s 
22 helyen ú. n. szúrke nénék csinálják a pápás propa-
gandát. Különösen gondozza e propaganda! a mi Gusztáv-
Adolf egyesületünk mintájára keletkezett Bonifácius-egylet, 
mely az utolsó négy év alatt a szásztartomány 84 külön-
böző partján 196 ezer márkát fordított a propaganda 
céljaira. Ezzel szemben a tartomány 2 % millió prot. 
lakosa évenkint mindössze csak 40 ezer márkát képes 
összehozni a Gusztáv-Adolf egyesület céljaira. Biz ez 
megszégyenítően kevés! A Bund e röpiratának valóban 
elszomorító adatai megnyithatnák prot. testvéreink szemeit 
és sziveit! 

Leó pápa, a nagy békepolitikus ugyancsak megjárta, 
maga egyesítési törekvéseivel, a melyek nem kevesebbet, 



mint Angliának s az egész keletnek pápás behálózását 
célozták az egész vonalon. Kudarc lett e törekvéseknek 
a vége Angliában s a keleten egyaránt. S bármennyire 
kacérkodik is az angol aristokracia s a magas püspöki 
klérus a romanizmussal s a vatikanizmussal, a nemzet 
zöme s különösen a polgárság erősen pápásellenes s anti-
klerikális érzelmű; s bármennyire deklamál is a pápás 
sajtó Anglia mindinkább növekedő rekatholizásáról s bár-
mennyit hánytorgatja is a templomok, kápolnák, papok 
és alapítványok nagy számát; a lelkek romanizálása sehogy 
sem megy, a pápások teljességgel nem szaporodnak. S bár 
a nemrég megtartott anglikánus kongresszuson a puseyta 
párt s különösen a yorki érsek erősen kinyilvánította 
romanizáló tendenciáját, mégis egy nagytekintélyű szónok 
száján ilyenek hangzottak el: »Ha pedig a pápa az egy-
házak egyesülése alatt egyszerűen az anglikánusoknak 
Rómába való visszatérését érti s azt követelné, hogy mi 
higyjünk az infállibilitás dogmájában s imádkozzunk szűz 
Máriához, úgy igazán kár volt magát ilyenekkel fárasz-
tania*. 

A görög keleti egyház is Anthimos konstantiná-
polyi patriarcha személyében ugyancsak megfelelt Leó 
pápa hamis fogású békekisérleteire. Enciklikájában emlé-
kezteti ugyan is a pápát az őskeresztyén egyházi szerve-
zetre, lehetetlennek mondja, hogy Péter apostol valaha 
Róma püspöke lett volna, az egyház fundamentumát és 
fejét egyedül a Krisztusban látja, s hangsúlyozza, hogy az 
első századok egyházi atyái egészen más értelmezést adtak 
Jézus: >Tu es Petrus* szavának, mint a római püspökök. 
S a dogma tekintetében is hangsúlyozza a patriarcha, 
hogy itt sokkal mélyebbre ható s könnyen épen nem 
áthidalható különbségekről van sző, mintsem Róma és 
annak feje gondolná. A pápaság a katholicitásnak »quod 
semper, ubipue et ab omnibus creditum est« normájá-
tól mindinkább letért, sőt a csalatkozhatlanság dog-
májával magát a tradíciót is megtagadta. Végül az 
ókatholicismus jelentőségére hívja fel a pápa figyelmét, 
azt mondván: »A tudomány és kritika e századában 
ébredt föl Germánia néhány kitűnő tudósának és papjá-
nak lelkiismerete, s újítással vádolta a vatikáni zsinat 
biblia- és egyházellenes határozatait. A lelkiismeret eme 
fölébredéséből indult ki az ókatbolikusok immár szerve-
zett vallási közössége, mely a papismus tévedéseit elvetve 
minden tekintetben Rómától f ügge t l enBizony az ókatho-
licismus élő negatiója a romanizmusnak! 

Nem ártott volna Leó pápának politizálás s kelet 
és nyugat annektálása helyett saját egyházának mélyebb 
bajaira tekintenie s azok vallásos erkölcsi szanálásáról 
gondoskodnia. Bonghi fölhívta őt az olasz papság refor-
málásának nagy művére, de szavai elhangzottak a pápás 
pusztában. S hogy mit gyümölcsözött az ultramontanismus 
a klerikális Belgiumban, az ma köztudomású dolog, s tán 
ma már a római kúria szemeit is felnyitotta. A nép-
iskola hanyatlik s a szocialdemokracia terjed ott ijesztő 
mérvben az egész vonalon. S végül, hogy hányadán van-
nak Franciaország »katb.« körei, azt legközelebb, a de 
naveyei pör napnál világosabban földerítette, a melyben 
igen sok pap van kompromittálva a házi béke megron-
tása dolgában, s a mely kétségtelenül mutatja, hogy a 
pápás katholicizmus sója ott is megizetlenült. Hogy ezt 
a botrányos ügyet az ultramontán sajtó egyszerűen agyon 
hallgatja, az egészen érthető. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

R É G I S É G E K . 
Dragoni Gáspár és a körmendi főiskola. 

Szőllősi Antal Makó egyik nagytudománvú lelkésze, 
fentírt című tanulmányomra vonatkozó bírálatára (1., 2. sz.) 
felvilágosításul a következőket jegyzem meg. 

Mindenekelőtt kijelentem, hogy jó Dragonus nevét 
Dragonira nem én magyarosítottam; így találtam ezt a 
Magyar Történelmi Társulat 1883. évi soproni kirándulása 
alkalmával a városi bizottság (elnök: Deák Farkas, előadó: 
dr: Szalay József, tagok: Chernel Kálmán és Ignác, Jedlicska 
Pál. Szilágyi Samu) jelentésében. »Az írók között találjuk 
Sztárayt, Beythét, Dragonyt« * Igv írtam én is ezután 
Dragoninak s ha Sylvester, Sfarinus a megmagyarosított 
Erdősi, Sztáray néven is ismeretesek, miért ne lehetne 
hát Dragonus is Dragoni ? 

Nem állítottam, hogy Dragoni apostoli buzgóságból 
hirdette horvát nyelven is az evangéliumot, hanem valószínű 
okokat kerestem a magát »soproni magyar és horvát pré-
dikátor*-nak nevező férfiú szerepléséhez. Sajátságos, hogy 
felesége a horvát leány 1587. ápr. 17. Körmendről mindig 
a Beythével való jelzálogügyben írt kérvényük alá magya-
rul írja nevét így: »Deven Katus kez irassa.« 

Nekem sem a korrajz megírásakor, sem később ki-
tűzött célom nem az volt, hogy a Beythe és Dragoni közt 
létezett zálogos ügyet tisztázzam, hanem csak érintettem 
ezt ott és akkor, a mikor Dragoni tartózkodási helyének 
megállapításáról szólnom kellett. Tény, hogy Beythe Dra-
goninak pénzt adott, még pedig tekintélyes összeget s ez 
a soproni házat terhelte, mint ezt Sopron város tanácsa 
előtti egyezkedésük bizonyítja.** 

* A M. Tört. Társ. 1883. aug. 22 - 27-iki vidéki kirándulása 
Sopron városába és Sopron vármegyébe. 27. 1. 

** »Nos magister civium judex et jurati senatores regiae et 
liberae civitatis Soproniensis : memoriae commendamus etc. Com-
paruisse coram nobis reverendum dominum Stephanum Beythe, et 
consortem egregii domini Caspari Dragoni cum suo procuratore 
nobili domino Nicolao Lapicio, ubi praefatus dominus Stephanus, 
petiit solutionem cujusdam debiti. secundum continentias literarum 
obligatoriarum, quas a domino Casparo decepisset. et in originali 
ad manus haberet. Ad cujus petitionem dimidia domus in civitate 
Soproniensis existens, cum suis pertinentiis domino Slephano est 
adjudicata pignoris . . . prout antea quoque septima die mensis 
április anni currentis fűit adjudicata. sed idem dominus Beythe, 
exaudita dominae consortis praefati Casparis Dragoni petitione, in 
hanc concordiam consentiit cum illa. Cum totale debitum quadri-
gentos et quadraginta quatuor ílorenos hungaricales facérét, pignus 
autem quod ad manus haberet, communi ponderatione. ducentos 
et quinquaginta florenos facérét, dempto laboré artificium et idem 
Steph. Beythe levaverat interea a Casparo praefa to aureos 14 et 
talleros qui in tető faciunt hungaricos florenos 86 et 5D denarios. 
Iterum trihus civibus cum debuit ad jure ascendere pro expensis suis 
flagitavit 21 fldrenos, unde supra pignus et partialem solutionem. 
adbuc maneret debitum 178 florenos et 50 denarios ex dimidia 
aestímatione domus solvat eidem Stephano Beythe praefata domina 
illos 178 florenos et 50 denarios, et deinde quandocunque pignus 
redimere voluerit. Item Stephanus sine defectu promittit sese resti-
turum insuper et hoc quodsi aliquam partém ex pignore apud 
ipsum voluerit relinquere cum vera aestimatione ad se recipiet, 
ea conditione, ut semper non amplius solvat. quam quod fuerat 
primo in aestimatione domus, et conventione inter ipsos facta vera 
ratione, ea summa excepta ex toto debito. Si vero mediante tem-
pore consors domini Caspari ad aestimationem rerum oppignora-
tarum venerit et compertum fuerit, quod illa pignora summa aequa-
verint vei excesserint, non tentatur tamen consors domini Caspari 
solvere plus, quam ipsa summa debiti aequaverit. In quam fami-
liarem et spontaneam conventionem cum ,partes in praesentia 
nostra consensissent, ad illarum petitionem litteras has conven-
tionales, sigillo civitatis minori impressione sine damno tamen 
et praejudicio sigilli et civitatis roborari permisimus et concessimus. 
Actum Sopronii XXII, die mensis may. Anno Dom. MDLXXXII.t * 

* Kívül, Beythe írásával: Contractus Stephani Beythe, cum 
K(asparo) D(ragono); instantia mea. 



Le volt kötve tehát Dragoniék soproni felháza Bey-
thének, de ez nem zárja ki azt, hogy vele 1584-ben más 
egyességre ne léphettek volna, mint olvasom is egy azon 
évi levelükből... »domus nostrae inter Amplitudines Vest-
ras habitae generosae ac nobih matronae Katharinae Deven 
consortis meae, et negotium cum domino Stephano Beythe 
transingendum resignavi«. S ha mégis az 1582. évi szer-
ződés maradt érvényben ez csak az én állításom mellett 
szól s Beythe nemes szivéről tanúskodik. Tény, hogy 
Dragoni semmire se ment a szerződés felbontásával a ház-
ügyben, mert azt nem adhatta el s érvényben maradt 
az 1582. évi statusquo. a tanács adta el a házat, fizette 
ki Beythét s nyugtáikat 1587. július 4., 11. és 13-án 
cserélték ki kölcsönösen. Tény, hogy Dragoni 1587. július 
13. nyugtáján »nobilis ac Ueverendissimi Domini Stephani 
Beythe superattendentis ecclesiarum Dei in Hungaria« 
nevezi Beythét; tény, hogy 1587. január 22-én Sopron 
város tanácsát meghatalmazó levelének bevezetésében 
Dragoni . . . »cum Excellentissimo viro domino Stephano 
Böythe« címet írt, s e kettőből jogosan írhattam excellen-
tissimum reverendissimum dominum-ot Beythe titulusa 
gyanánt. Tény, hogy Dragoninak személyesen el kellett 
menni Sopronba, mert 1587. július 4. és 13-ról ott keltezi 
nyugtáit, jóllehet a ház árát Beythe tette el. 

Ismétlem, nekem nem volt célom, hogy Dragoninak 
Beythével való pénzkölcsönzésből származott zálogos ügyét 
rendszeresen tárgyaljam, de jegyzeteim között találtam a 
fent közlötteket: világosítsanak ezek, a mennyire világo-
síthatnak. Nekem a korrajz megírásával egyedüli célom 
csak az volt, hogy a háromszázados 'körmendi főiskola 
emlékét professorának nevével együtt a teljes ismeretlenség 
homályából napfényre hozzam. Tévedhettem, hibásan for-
díthattam, de Kőszeget még csak nem is említettem, 
bírálóm mégis kétszer disputál velem Kőszegről. Dragoni 
egyetlen könyvének címét Szabó Károly Régi Magyar 
Könyvtárában és az Új Magyar Athenasban, Fabó Ada-
lékaiban 'olvastam. Ez utóbbiban az »olim in ecclesia 
Telepontana« utánzott áll zárjelben »Véghid<; ennek a 
nyakbatört kifejezésnek akartam helyes értelmét adni. és 
egy ma is létező helynévvel »Rába-Hidvég«-gel cseréltem 
fel, s nagyon csudálkozom tudós bírálómon, hogy még 
azért is belém köt, a miért a »preconis et servi Dei olim 
in ecclesia Telepontana« kifejezésben Dragoni lelkészségé-
nek 1587—1591. közötti helyét keresve, a nomen adjec-
tivumot, nomen substantivum proprium-mal helyettesítve 
azt írtam, hogy Dragoni 1591-ben »Rába-Hidvéget említi 
előbbi lelkészkedési helyéül« a helyett, hogy tényleges rohonci 
szolgálata előtt önmagáról úgy emlékezik, mint a ki előbb 
a hídvégi ekklézsiában volt az Istennek szolgája. Hidvég a 
régi okmányokban: Pred. Hydwegh (1265: Hazai okmtr. 
V. 37. 1.). Terra Hyduig . . . custodum pontis Raba (1280: 
U. o. II. 14. 1.). Hydwegh (1283: ü. o. VI. 300; 1292: 
U. o. VIII. 317. 1.; 1463: U. o. IV. 408. 1.). Hiduig. Hydvig 
(1286—1312: U. 0.321. 1; 1356: U. o. I. 215. 1.),* tehát 
mindig magyarul fordul elő. Nekem a XVI. századi levelek 
olvasási nehézségében a kezdet minden akadályaival küz-
denem kellett, J 887-ben a soproni levéltárnok nem a mos-
tani volt, de munkám mellékkérdéseinek minden hiányai 
mellett is elégtételül szolgál nekem az, hogy vele Beytbé-
nek 1576. évi németújvári papságát, különösen Dragoni 
Gáspárnak különböző helyeken való^prédikátorságát. s az 
1586/87. évi körmendi főiskola létezését, tehát az elémbe 
tűzött célnak hitelességét megállapítottam. Ha tudós bírálóm 
szerint evvel bűnt követtem el, ám legyen ; nekem mégis 

* Magyarország Földrajza a Hunyadyak korában. Csánky 
Dezsőtől. II. k. 756. 1. 

jól esett, hogy ezen bűnöm olvasása után egy arra kiválóan 
illetékes fő kedvet és alkalmat keresett, hogy a gróf 
Batthányak körmendi levéltárában keresse tovább az egy-
kor kebelén theologiát tartó ref. egyház és iskola isme-
retlen múltját, mely kutatás már a Szemlében való közlés 
eredménye. S épen azért küldtem ide, mert ennek olvasói 
közül a századokat nem olvassa 50; s hittem, hogy így 
jobban fel lesz híva a XVI. századi körmendi egyház és 
főiskola további sorsának kutatása; s mint említém, ezt 
a célt is elértem. 

Birálóm jó tanácsát köszönöm, azokban gyakorlom 
magamat mindennap, s ha mint a múltban egy-egy elavult 
levélre találtam s haec mihi dedit causam explicandae 
eccl. históriáé: tehetségem szerint jövőre is munkálkodni 
óhajtok. 

Thúry Etele. 

I R O D A L O M . 

** A P r o t e s t á n s Szemle 1896. évi első füzete 
Szöts Farkas szerkesztésében következő tartalommal jelent 
meg. A közszellem vallás erkölcsi lendülése — Szöts Far-
kastól. Jézus képe az ó-testamentomban — Csengey 
Gusztávtól. Az evangeliumi és a pápás egyház — Iiácz 
Lajostól. Péter apostol— Erdős Józseftől. A halhatatlansági 
eszme története — Paulik Jánostól. Hazai egyházi szemle. 
Külföldi egyházi szemle. Hazai irodalmi szemle. Külföldi 
irodalmi szemle. — A tartalom, mint eme jegyzékből is 
látható, elég változatos és érdekes. A »Szemlé«-ben két 
új rovat nyittatott, melyek által a folyóirat elevensége és 
tartalmi gazdasága is nagyot nyert. Egyik az »iránycikk* 
rovat, melybe most a szerkesztő írt egy aktuális tárgyú 
vezércikk-félét. Másik a hazai és külföldi egyházi életről 
szóló szemle rovat, melynek cikkeiben sok érdekes irány-
eszme és eszméitető kritikai megjegyzés olvasható. 

** Magyarország 1896-ban élő összes íróinak 
lexikona cím alatt Spannagel József kovilszentiváni ev. 
lelkész az ezredéves ünnepély alkalmából egy irodalom-
történeti munkát szándékozik kiadni, mely az összes élő 
magyar írókat és azok műveit akarja megösmertetni, kiter-
jeszkedvén a magyarországi idegen nyelvű írókra is. A 
lexikon ára körülbelül 3 frt lesz. Az adatok összegyűjtése 
végett szerző az íróknak kérdőíveket küldözött szét, melyek 
azonban oly hajmeresztő magyarsággal vannak fogalmazva, 
hogy ha a lexikont is így fogja megszerkeszteni a szerző, 
azt ugyan halálra csépeli a kritika és a könyvesboltok 
polcán hagyja a közönség. Különben a jó igyekezet mél-
tánylást érdemel. 

** A Biblia és a Tudomány cím alatt róm. kath. 
írók és tudósok nagvobbszerű vállalatot indítanak, a mely 
mint az előfiz. fölhívás mondja, fölkarolja az összes tudo-
mányokat, hogy a tudomány, a bölcsészet és a hit össz-
hangján munkálkodjék. Hódol a tudománynak, hogy annál 
öntudatosabban hódolhasson meg a Szentkönyvnek. A tudo-
mány lelkes hivei a haladás minden eszközeivel csábítanak; 
mi a haladás, a tökéletesedés minden eszközét segítségül 
hívjuk, hogy nemcsak a tudományhoz, hanem hogy az isteni 

10* 



sugalmak könyvéhez lehessünk méltókká. Munkatársaink 
segélyével nem a biblia nymbusát akarjuk ragyogóbbá 
tenni, ellenkezőleg a biblia fényét akarjuk a tudományra 
vettetni, hogy az így megvilágosított tudomány adjon erőt 
a katholikus társadalomnak; hogy így megkülönböztessük 
a tapasztalati igazságokat, a hamis rendszerektől, a meg-
másíthatatlan igazságot, az egyén véleményétől és értel-
mezésétől, a tudományt a hittől, az emberit az Istenitől*. 
A munka három részből áll; az első megállapítja a biblia 
természetfölötti jellegét; második a biblia és a különböző 
tudományok közötti viszonyt tárgyalja; harmadik Istenről, 
Krisztusról, Sz. Máriáról (?) stb. fog szólani a biblia taní-
tása szerint. A munka negyedrétalakú, 32 oldalos mű-
mellékletekkel illusztrált füzetekben jelenik meg s előfizetési 
ára egész (évre 52 füzet) 20 frt, félévre 10 frt, negyed-
évre 5 frt; egy-egy füzet ára 40 kr. A műhöz Schlauch 
bibornok írt szép előszót. Megrendelések »A Biblia és 
a Tudomány« szerkesztősége Budapest (Gyár-utca 5. sz.) 
c. a. eszközlendők. — Erre az érdekes munkára protestáns 
közönségünk figyelmét is felhívjuk. Nem kis dolog az, hogy 
hírneves pápás tudósok oly tudományos könyv kiadására 
szövetkeznek, mely »a biblia fényét akarja a tudományra 
vettetni, hogy az így megvilágosított tudomány adjon erőt 
a kath. társadalomnak*. És van abban valami fölemelő 
és megnyugtató (a mi egyszersmind nagy elégtétel is az 
evangeliumos protestantizmusnak), hogy most már a pápás 
theologia is a bibliából igyekszik erőt kölcsönözni a kath. 
társadalomnak. 

** ^Tanítók jogai és kötelességei* című munka 
második tetemesen bővített és áldolgozott kiadására hirdet 
előfizetést dr. Szabó Mihály Kolozsvármegye kir. segéd-
tanfelügyelője. A >Tanítók jogai és kötelességei«-ben szer-
vesen és összefüggőleg csoportosítva fel vannak dolgozva 
a máig érvényben levő összes törvények, szabályrende-
letek, utasítások, rendeletek, döntvények, elvi jelentőségű 
határozatok stb. oly módon, hogy minden tétel után záró 
jel közt közölve van az illető törvény megfelelő szakasza, 
vagy a rendelet, döntvény stb. kelte és száma, s így be-
lőle a kellő felvilágosítás azonnal megszerezhető. Áttekint-
hetők benne mindazon rendtartási és kezelési nyomtatvány-
minták, melyeknek használatba vétele kötelező. Egyszóval: 
tárgyalva van e munkában mindaz, a mi az iskolai ad-
minisztráció terén és azon kívül is, a tanítói hivatallal 
összefügg. A munka első kiadását nemcsak a fővárosi 
és vidéki sajtó részesítette kiváló elismerésben, hanem 
maga a tanítói kar, mint legilletékesebb tényező, annak 
hasznavehetőségét ecclatansul szintén bebizonyította az 
által, hogy az első (2000 példányú) kiadást rövid fél év 
alatt megvásárolta. A könyv új kiadása az 1893. év óta 
megjelent újabb rendeletekkel és törvényekkel kibővítve. 
1896. március második felében okvetetlenül megjelenik s 
2 frt előfizetési árért bérmentesen fog megküldetni. Az 
előfizetési pénzeket és megrendeléseket szerzőhöz (Kolozs-
vár, kir. tanfelügyelőség) kell címezni. 

** A Szalay-Baróti-féle magyarok történetéből 
most jelent meg a 30. füzet. Ebben is még Mátyás király 
kora van tárgyalva. A fejedelem hadakozásai a török 
ellen, a cseh háború, a hadi szervezet Mátyás korában, 
a király családi élete, utolsó napjai, jelleme, stb. mindezt 
a megszokott világos előadásban, könnyedén igazán a mű-

velt közönségnek való módon adják elő a szerzők. A mű-
melléklet Lotz falfestményét adja: »Hunyadi János halá-
l á é t , a többi szövegbe nyomott kép a következő: Sabác 
vára, Kinizsi Pál kardja, Kinizsi Pál páncélinge és sod-
ronyos fejtakarója. Harc magyarok és törökök között. 
Mátyás király arany emlékérme. III. Frigyes császár. 
Bécs városa 1485 táján. Bécs a XV. század végén. Má-
tyás király kardja. Mátyás király kisebb pajzsa. Beatrix 
királyné aláírása. Mátyás király ezüst garasa. Buda, Má-
tyás király idejében. A budai királyi palota nyugot felől. 
Mind e képek vagy rajzok eredeti fölvételek után készültek. 
A munka, mely még ez évben teljesen be lesz fejezve, 
a Wodiáner F. és fiai cégnél rendelhető meg. Budapest, 
Andrássy-út 21. Ára füzetenkint 30 kr. 

** Énekköltészetünk érdekében a következő 
felhívást vettük: Gerhardt Pál azon költők egyike, a kik 
a protestáns egyházi énekköltészet felvirágoztatásához nagy-
ban hozzájárultak s megérdemlik, hogy az utókor ne en-
gedje az enyészet tengerébe merülni. Gerhardt költésze-
tének ismertetését tűztem ki magam elé célul, s hogy 
munkám teljes legyen, Gerhardtnak a magyar prot. egy-
házi költészetre gyakorolt hatásáról is meg kívánok emlé-
kezni. A feladat azonban igen nehéz, mivel magyar ének-
költészetünk a XVII. században nagyon gazdag. Hogy 
tehát gyorsabban haladhassak, tisztelettel kérem mindazokat, 
kik az egyházi énekköltészet terén jártasak, hogy jóaka-
ratúlag támogatni s munkámat megkönnyítő adatokat 
rendelkezésemre bocsátani szíveskedjenek. Minden útba-
igazítást, legnagyobb köszönettel fogadok. Budapest, I. ker, 
Úri-utca 43. Adorján Ferenc. 

** »A baptista« stb. cím alatt 1895-ben megjelent 
népies füzetkém első kiadása teljesen elfogyott. Minthogy 
azonban megrendelések hozzám még ma is érkeznek, azon 
meggyőződésemből kifolyólag, hogy szeretett egyházam 
érdekében jó munkát végzek, elhatároztam magamat a 
második kiadást is sajtó alá rendezni. Felkérem ennek 
következtében lelkésztársaimat egy hó leforgása alatt velem 
egy levelezőlapon tudatni, hogy kinek és hány példányra 
leend szüksége? Ha annyi előfizető jelentkezik, hogy a 
nyomtatási költségek fedezve lesznek, a sajtó alá rendezés 
munkájához azonnal hozzá fogok; ellenesetben pedig ha-
gyom a kiadást, a Horatius parasztjával »dum defluat 
amnis«! Egy példány ára 10 krajcár leend. Püspök-Ladány, 
1896. Eröss Lajos, ev. ref. lelkész. 

** A »Magyar Földmives* gazdasági havi füzet 
most lépett a XlV-ik évfolyamába s megjelent Vasadi 
Balogh Lajos szerkesztésében. A füzet igen csinos ki-
állítású és tartalma szakszerű, változatos és élénk. Elő-
fizetése egész évre 1 frt, mely a kiadóhivatalhoz Gyúróra 
(Fehérmegye) küldendő. Ezt a lapot nemcsak olcsóságáért, 
de igen hasznos voltáért is ajánljuk a t. közönség figyel-
mébe. A kisbirtokos gazdák, általában mezőgazdasági 
ügyünknek egyik legbátrabb szószólója. 



E G Y H Á Z. 
Az óbudai egyházból az idén is megkaptuk azt 

az évi kimutatást, mely a gyülekezet évi jövedelmeit 
és kiadásait, valamint a fizető és nem fizető egybáztagok 
névjegyzékét tartalmazza. A gyülekezetben a lelkek száma 
1560, született 74, meghalt 45, házasult 24, konfirmál-
tatott 25, hozzánktért 3, kitérés egy sem fordult elő. Az 
1895. évi bevétel volt 4663 frt 04 kr., kiadás 3303 frt 
41 kr., pénztári maradvány 1359 frt 63 kr. A gyülekezet 
belső életéről épületes adatok olvashatók Lapunk egyik 
mai cikkében. 

Aranykönyv. A Debrecenben minap elhunyt Schafer 
Nándor végrendeletét a napokban hirdették ki. — E vég-
rendelet szerint az özvegy halála után mindjárt egy Scha-
fer Nándor és Legányi Juliánná nevét viselendő árva 
nevelő-intézet örökli piac-utcai nagy emeletes házukat, 
ennek ház utáni ondódi földjét és a debreceni határban 
fekvő 140 kat. holdnyi tanyabirtokaikat, melyek testvérek 
közt is megérnek 200,000 frtot. Ez ingatlanok soha el 
nem idegeníthetők. Az árvaházat öt tagú igazgatóság 
vezeti, a melynek négy tagját a debreceni ág. ev. egyház 
választja, egyet pedig a debr. ügyvédi kamara elnöke 
nevez ki a debreceni ügyvédek közül. Az árvaházba, ha 
üres hely van, bármelyik debreceni hitfelekezet (zsidó is) 
árvái fölvehetők — de tartoznak lutheránus iskolába járni. 
— Az árvaház alapvagyona jövedelmeiből az igazgatóság 
az özvegy halála után rokonoknak és intézeteknek köteles 
több kisebb összegű hagyatékot kifizetni. Ezek közül a 
legnagyobb 5000 frt, mely a debreceni lutheránus tanítók 
fizetését javítja. A megboldogult a feleségével közösen 
szerzett házának felét pedig a debreceni ág. ev. egyház-
nak hagyományozta »Schafer Nándor alapítvány* név alatt. 
Ez az alapítvány is megér 40—50 ezer frtot. 

Új orgona Szil-Sárkányban. A sopron megyei 
Szil-Sárkány ágost. hitv. evang. hitközség részére, mint 
Lapunknak írják, Országh Sándor és fia budapesti orgona-
készítő cégnél megrendelt új orgona elkészülvén, azt a 
hitközség által felkért szakbizottság a mai napon egy-
hangúlag átvette és dicséretet szavazott a cégnek a jó, 
szolid és csinos munkáért, melylyei az orgonát előállí-
totta, de főleg az orgona szerkezete (kúprendszer) része-
sült a legnagyobb elismerésben, mivel ez a legnagyobb 
gonddal van készítve és minden zaj nélkül, könnyen és 
a legnagyobb pontossággal működik. Az orgona változa-
tainak összeállítása szintén művésziesen van megállapítva 
és mindes egyes változat hangja oly kellemes és karak-
teristikájának megfelelő, hogy úgy egyenkint, mint együttes 
használat mellett meghatja a hallgatót. Bozsay Miklós, 
gyűl. felügyelő. Kirchner Elek, győri ev. gvül. orgonista. 
Karsay Imre, lelkész. Farkas József, szil-sárkányi róm. 
kath. kántor. 

Az ó-becsei protestáns egyház részéről követ-
kező kérelem közlésére kérettünk föl: A kereskedelmi 
minisztérium mult évben 14,110. szám alatt engedélyt 
adott az ó-becsei protestáns egyháznak, hogy templom és 

iskola-építési célokra postatakarékpénztár! gyüjtőlapokat 
küldhessen szét az országban, hogy kitűzött célját könvör-
adományokkal érhesse el. E cél csak részben éretett el, 
mivel sok takaréklap még mindig nem érkezett vissza; 
nevezett egyház tehát bizalommal felkéri azokat, kik taka-
réklapot kaptak és azt mindezideig vissza nem küldték, 
hogy azt »Templomépítési alapkezelőségnek 0-Becse« cím 
alatt mielőbb visszaküldeni szíveskedjenek. 

A theologiai krit icismus ellen különös módon 
indított akciót Zahn Tübingdban. Zahnt, a stuttgarti ref. 
lelkészt erős konfessionalismusáról és agitatorius termé-
szetéről Magyarországon is ismerik. E téli semesterben 
a tübingai egyetemen tanít, hogy ^ellensúlyozza a libe-
rális theol. professorokat». Az újdonság s a szokatlan 
eljárás hatott, de nem sokáig, — a mennyiben 70 hall-
gatója — mint a «Prot. Kirchen Ztg« írja 15-re apadt. 
Ellátogat a tanárok előadásaira, hogy aztán az ő óráin 
kiszakított részletek alapján jót üssön rajtuk. Bizonyára 
nem rosz út a tübingai tanárok denunciálására. így 
Weizsáckerröl azt tartja, hogy a ki őt »tisztelt tanáráé-
nak mondja, kilépett a ker. egyházból. Hciring tanár nem 
tanítja Krisztus halálának engesztelő áldozatát. Budde 
semmi positivumot sem vall. Grill Wallhausent magasz-
talja s Hegler bevezetéstana egészen negatív irányú. így 
klasszifikálja Zahn a tübingai theol. fakultás tanárait! Ez 
alapon felhívja a prálátusokat, hogy bizonyságot tegyenek 
a tübingai theol. fakultás ellen! »Rettenetes az a pusztí-
tás úgymond, a melyet e professzorok a consistorium s 
a theologia küzdelmében a diákok fejeiben s a szülőknél 
elkövetnek.* Évtizedeken át tartott e nyomorúság, de most 
már föl kell deríteni a hazugságot és kétnyelvűséget. 
>Minden módon* azon kell lenni, hogy egy a konfessio-
nális alapon álló theol. tanszék létesíttessék Tűbingában. 
A theologiai pártszenvedélynek ez a nagy mértékű elha-
rapózása nagyon elszomorító! 

I S K O L A . 

A tanítóhiány hazánkban aggasztólag növekedik. 
A kultuszminiszternek a közoktatás állapotáról szóló XXIV. 
évi jelentése szerint az országban mintegy 670 tanítói állás 
tényleg üresedésben van, 2219 állomáson nem^ képesített 
egyének vannak, s mintegy 4300 tanítóra volna ezeken 
kívül szükség, hogy ne legyen 80 gyermeknél több egy taní-
tóra bízva. Tehát még 7189 képesített néptanítóra van az 
országnak szüksége, ha egyaránt akarja megadni a népnek a 
nemzeti nevelést s a legszükségesebb oktatást. A közoktatási 
kormány e baj megszüntetését főleg két irányban tervezi: 
a tanítóképző intézetek szaporításával és a tanítói fizetések 
javításával. 

A tanítói fiztések javítása ügyében Wlassics 
miniszter az »Eötvös-alap« tisztelgő küldöttsége előtt a 
napokban a következő emlékezetes szavakat mondta: 
»Tudom, hogy a tanítók anyagi helyzetén segíteni kell, 
s hogy erre irányuló törekvésem az idei budgetben nem 
tűnik ki kellőképen, oka a millennium. Hanem a jövőben 



minden akaratommal és tehetségemmel arra fogok töre-
kedni, hogy a tanítók anyagi helyzetét elviselhetőbbé te-
gyük. Ne vegyék önök közönséges Ígéretként ezen kijelen-
tésemet, mert nemcsak hivatalos kötelességemből kifo-
lyólag teszem azt, hanem teljesen átérzem a tanítók 
helyzetét s átérzem ez állásnak a fontosságát is, melyet 
betöltők. A jövő évben első dolognak tartom, hogy napi-
rendre tüzzük a tanítói fizetések kérdését.* — A kiegye-
zés óta az első szó ez, mely a tanítók jogos kívánságát, 
fizetésüknek méltányos rendezését hivatalosan, a kormány 
nevében napirendre tűzi, Csak aztán tettek is követnék 
ézekeí a szép szavakat. 

Egyházi tanítóképzők államsegélye. A kultusz-
miniszter elvi határozatot provokált a minisztertanácstól 
arra nézve, hogy jövőre egyházi képzőintézetek is állami 
segítségben légyéhek részesíthetők, Megokoltnak találta a 
miniszter ezt a tervét elvileg a törvényhozás újabb iranya 
által, mely a felekezeti iskoláknak s nevezetesen a fele-
kezeti középiskoláknak mindinkább fokozódó szubvenció-
kat juttat a budgetben. Gyakorlati szempontokból pedig 
szükségessé teszi az ily segélynyújtásokat a tanítók nagy 
hiánva s a felekezeti képzőintézetek számának az utóbbi 
időkben öttel való csökkenése, minek folytán a felekezeti 
hatósagok mind kevésbbé vannak abban a helyzetben, 
hogy — a mint a törvényességi és közművelődési okok-
ból nagyon kívánatos lenne — minden megüresedő, vagy 
nem képesített egyénnel betöltött tanítói állást okleveles 
tanítókkal töltsenek be. Háromezer forintnyi szerény ösz-
szeget már ez idén preliminált a miniszter felekezeti 
képzőintézetek segítésére s most az a terve, hogy ezt az 
összeget a legközelebbi évek során az ország pénzügyi 
erejéhez s a mutatkozó szükséglethez képest fokozatosan 
emelje. A nyújtandó szubvenciók arányában fog termé-
szetesen az állam is befolyást gyakorolni az illető feleke-
zeti képzőintézetekre. — Nem ismerjük a tervezet rész-
leteit, de azt tartjuk, hogy a hazafias egyházi tanítóké-
pezdéknek államsegélylyel való megerősítése fontos kulturális 
kérdés, melyet elvileg a protestantizmus is csak helyesléssel 
fogad és üdvözöl. 

A tanfelügyeló'ségek reformjáról közöl híreket a 
N—t félhivatalos cikkezője. Mindenekelőtt a tanfelügyelői 
szakvizsgálat behozatalát sürgeti. Másik halaszthatatlan 
reformként ajánlja a tanfelügyelök anyagi helyzetének a 
javítását, az irodai és úti átalány kérdését. — E helyes 
szempontokhoz mi még a tanfelügyelök számának szapo-
rítását, ijletőleg a járási tanfelügyelőségek szervezését tart-
juk szükségesnek, mert az iskolák gyakori látogatása nélkül 
hiába várjuk a tanfelügyelet hatályosabbá tételét. 

A népoktatás államosítása kérdésében január 
25-én a képviselőházban azt a nyilatkozatot tette a köz-
oktatási miniszter, hogy a kormánynak nem szándéka a 
népiskolákat államosítani, csak a hol nincsenek jó iskolák, 
oda fog állami iskolákat állítani. E nyilatkozattal mai vezér-
cikkünk érdemileg foglalkozik, itt csak azt a néhány sta-
tisztikai adatot említjük föl. hogy viszonylag mily csekély 
arányban járul az állam a népoktatáshoz. Van hazánkban 
16.681 népoktatási intézet, miből csak 1096-ot (18%) tart 
fenn az állam; van 2,270.000 tanköteles, kik közül csak 
100.000 jár állami iskolába. De viszont azt is ki kell emel-
jünk, lp£>gy az iskolák fokozatos államosítása évről-évre 

gyorsan halad előre s a millenniumra 400 új állami iskola 
állítása van tervbe véve. Az államosítás különösen az 
úgynevezett nyelvhatárokon növekedik, de itt is van rá a 
legnagyobb szükség, mert a magyar tannyelvű iskolák 
még mindig csak 57%-át képezik az összes iskoláknak, s 
mert a magyar nyelvet még most sem tanítják kellő sikerrel 
652 gor. katholikus, 546 gör. keleti és 234 ágost. evang. 
népiskolában. 

A képviseló'ház közoktatásügyi bizottsága Csákit 
Albin gróf elnöklete alatt tartott ülésében tárgyalás alá 
vette a közokt. miniszternek a népoktatásügyi állapotáról' 
szóló jelentését, melyet Bánó József s az országos tanítói 
nyugdíj- és gyámalap 1894. évi állapotáról szóló jelentést, 
melyet Sréter Alfréd részletesen ismertetett. Beható tanács-
kozás után Molnár Antal a háznak benyújtandó jelentés 
tárgyában a következő indítványt terjesztette elő:»Meg-
nyugvással konstatálta a bizottság a jelentés adataiból 
a népoktatás minden ágában részint a fokozatos fejlődést 
és lendületet, részint az eddigi állapotoknak nem csekély 
mérvű javulását. Beméli és felette kívánatosnak tartja 
a bizottság, hogy az ország pénzügyi erejéhez képest már 
a legközelebbi évek során az eddiginél jelentékenyebb 
összegek legyenek a népoktatási intézményekre s általában 
a népoktatásügy fejlesztésére fordíthatók. Helyesli a bizott-
ság, hogy a miniszteri jelentések ezentúl a közoktatás 
minden ágáról még ugyanazon, vagyis a legutolsó tan-
évről fognak beszámolni s hogy már a jelen év folyamán 
a közoktatásügy összes ágairól, az egyes intézmények 
történeti fejlődésére és külfölddel való összehasonlításra is 
kiterjedő terjedelmes jelentést szándékozik a miniszter 
benyújtani. A tárgyalás alatt álló jelentést, mely az 1893/94. 
tanév adataival kiegészíti a XXIII-ik közoktatás, minisz-
teri jelentésnek népoktatási anyagát, tudomásul vételre 
ajánlja a bizottság a t. Háznak. Ugyancsak tudomásul 
vételre ajánlja az országos tanítói nyugdíj- és gyámalap 
1894. évi állapotáról szóló s ezen a téren is örvendetes 
fejlődést konstatáló jelentést is«. A bizottság magáévá 
tette ezt az indítványt s elhatározta, hogy a Ház elé 
terjesztendő jelentés ily értelemben szerkesztessék. 

A magyarországi tanítók országos bizottsága 
legutóbbi igazgató-tanácsi ülésében számos folvóügy elin-
tézése után szóba kerültek a tanítói nyugdíjsérelmek. 
Tapasztalták ugyanis, hogy a kultuszminisztériumban na-
gyon röviden bánnak el az elaggott vagy szolgálatképte-
lenné vált tanítók nyugdíjazásával. Ezért az igazgató-tanács 
megbízta az elnöklő Somlyay Józsefet, hogy orvoslás végett 
magához a kultuszminiszterhez forduljon. Az ezredéves 
kiállítás megnyíltáig készen lesz az országos bizottság nagy 
munkája: a magyarországi tanítóegyesületek története. 
Szerzője Peres Sándor. Azután elhatározták, hogy a kon-
gresszusra feljövő tanítóknak megkönnyítik a kiállítás meg-
tekintését; s e célból a kiállítás igazgatóságától kedvez-
ményeket kérnek. Végül bizottságot küldtek ki, hogy az 
alapszabályokat módosítsák. 



EGYESÜLET. 
A Lorántffy Zsuzsanna-egylet február hó 3-án 

választmányi ülésí, február 10-én közgyűlést tart a Bal-
dácsy-teremben. Közgyűlésén a theologusok és a nők 
vegyes karéneke után Szász Károly püspök imát és rövid 
bibliamagyarázatot tart. Szilassy Aladárné elnöki évi je-
lentést, SzÖts Farkasné pénztári jelentést olvas fel. A válasz-
tások megejtése, indítványok letárgyalása után záróima 
és végül egyesületi szeretetvendégség lesz. mely theából 
fog állani. 

A református ifjúsági egyesület február 6-án 
este félhétl;or félolvasó és zene-estélyt tart a Deák-téri 
díszteremben. Az estélyen közreműködnek Kovács Lajos 
és Tóth József zongora- és harmoniumjátékukal, L. Eördögh 
Árpád szavalattal, Hazsliinszky Gusztáv hegedűjátékkal, 
Kerntler Jenő zongorajátékkal, Szász Károly püspök köl-
teményt (»A budai harangok*) olvas fel, Staub Elemér 
gordonka-játékkal működik közre. Estély után társas vacsora 
az > István-főherceg szállodádban á la Carte étkezéssel. 

A »Luthertársaság« intéző bizottsága folyó 1896. 
évi január 17-én tartott ülésében hozott határozata értel-
mében következő pályázatot hirdet: »írassék meg a ma-
gyar nemzet évezredes ünnepély alkalmával népies modor-
ban a magyarhoni protestantizmus hatása a nemzeti szellem 
fejlődésére«. A munka, mely legfölebb 5—6 nyomtatott 
ívre terjedhet, folyó évi szeptember 15-ére nagyt. Bachát 
Dániel esperes-alelnök úrhoz (Kerepesi-űt, Lutherudvar) 
küldendő be szokásos jeligés levélkével ellátva. A nyertes 
pályamunka 300 koronával aranyban díjaztatik s a tár-
saság tulajdonává lesz. Budapest. 1895 jan. 20. Falvay 
Antal, bizottsági jegyző. 

Gusztáv Adolf- és misszió-egyesület áll fenn 
már régebbi idő óta a budapesti német ref. egyház köré-
ben. Tagjai szorgalmasan adakoznak és gyűjtenek a szór-
ványbeli szegény gyülekezetek s a belső- és külső misszió 
egyéb céljaira Az egyesület február 2-án tartja ez évi 
rendes közgyűlését, mely a templomban Gladischefsky A. 
lelkész alkalmi prédikációjával kezdődik, a parókhiális terem-
ben pedig egyesületi jelentés, alkalmi beszédek stb. meg-
hallgatásával folytatódik és theaestélvlyel nyer befejezést, 
melyre 30 kr. egy beléptijegy ára. 

A nagy-pénteki ref. társaság, mely az elzüllött 
gyermekeknek Budán otthont épít, f. hó 26-án tartotta 
a budai ref. paplakon ez évi rendes közgyűlését. A gyű-
lés Gergely Antal h. lelkész szép imájával kezdődött 
Azután dr. Kiss Áron elnök tette meg az évi jelentést. 
A társaság által szerzett 1840 négyszögöl telek ma már 
tehermentes s ezen kívül, ha csekély mértékben is. de a 
segélyezést is megkezdték. Majd Szöts Albert osz. taná-
csos adott számot a pénztár állásáról. Erre az alapsza-
bályok revíziója következett s ennek végeztével a hölgy-
választmányt alakították meg. Elnök lett gróf Festetich 
Andorné. egyik alelnök Boné Gézáné. Választmányi tagok-
nak választattak: gróf Károlyi Tiborné, gróf Pejácsevics Ka-
tinka, b. Jósika Samuné, báró Bánffy Györgvné, b. Bánffy 
Dezsőné, Wlassics Gyuláné, Heinrich Gusztávné, Dániel 
Ernőné, gróf Vigyázóné, Adlerné, Lónyay Gabriella, Be-
niczky Bajza Lenke, Szokolv Viktorné, Pózsa Ferencné, 

Hollán Ernőné. özv. Géber Enaréné. Lechner Gyuláné, 
Galsoviczky Sándorné, Oláh Piroska, dr. Csánky Dezsőné, 
Takách Lászlóné, özv. Benard Lajosné. A megválasztottak 
közül, a kik jelen voltak, rögtön nyilatkoztak s a válasz-
tást elfogadták, a jelen nem lévők a választás elfogadá-
sára fel fognak kéretni. A választmány rögtön megalakult 
s a kifejlődő tanácskozás folytán, melyben gróf Károlvné, 
gróf Festetichné, Hegedűsné vettek élénk részt, teljhatal-
mat adtak az elnöki égnek, hogy az Ott hon építése érde-
kében a fővárosnál, a belügyminiszternél építési segély 
nyerése végett lépést tegyen, a pénzügyminiszternél a 
jótékonycélú sorsjáték jövedelmében való részesedést ké-
relmezzen s gyűjtő-íveket bocsáthasson ki. Végül jelenté 
az elnök, hogy az év végén rendezendő képkisorsolásra 
Gyulay László és Szász Gyula közbejöttével a társaság 
sok képet és szobrot kapott. Zichy Mihály pedig gyönyörű 
allegorikus képet küldött, mely a gyűjtő-ívekre fog met-
szetni. A képhez dr. Jókay Mór a következő sorokat írta: 
»Zichy Mihály képéhez nem kell magyarázó szöveg: a 
kép magyarázza a szöveget. Zichy Mihály kezében az 
ecset beszél, dalol, világít. Dr. Jókay Mór.« E képhez és 
e jelmondathoz Hegedűs István írt gyönyörű felhívást. A 
gyűlésen nagy számmal megjelent kiválóan előkelő közön-
ségnek Szöts Albert mondott megjelenésükért köszönetet 
s erre imádsággal befejezve a közgyűlést, az egész társa-
ság az új budai ref. templomot szemlélte meg. — Az 
újjászervezett társaságnak új erőt s munkájára Isten áldá-
sát kívánjuk. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Ráffay János, a rozsnyói ág. ev. főgimnázium 

nesztora a napokban hunyt el Bozsnyón 76 éves korá-
ban. 51 évet töltött a tanári pályán, hiven. becsülettel. 
Utóbbi időben sokat betegeskedett, de azért mind végig 
helyt állni igyekezett. Béke poraira! 

f Bothár Dániel, a pozsonyi ág. h. ev. lyceum 
nyugalmazott tanára január 18-án élete 80-ik évében 
hosszas szenvedés után elhunyt. 1854-től 1891-ig műkö-
dött a lyceumban mint a természetrajz tanára s különösen 
mint szenvedélyes gyűjtő tűnt ki szakjában. Természet-
rajzi gyűjteményei a legteljesebbek közül valók az ország-
ban 1891. óta nyugalomban élt. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. Kun Bertalan tiszáninneni püs-

pök, az egyetemes konvent lelkészi elnöke a napokban 
töltötte be 80-ik születése napjat. Az ősz patriarchát ebből 
az alkalomból számosan üdvözölték közelből-távolról. Mi 
is rokonszenves tisztelettel üdvözöljük a derék felügyelő 
pásztort, püspöki karunk nesztorát, szívből kívánva neki 
a sokhoz még sokat, a jókhoz újabb jókat! — Böhm 
Károly budapesti ev. főgimnáziumi igazgatótanárt, mint 
a lapok írják, a közoktatási miniszter pályázat mellőzésé-
vel meghívás útján a kolozsvári, egyetem filozofiai taná-
rává fogja kinevezni. Kormányunknak a jó választáshoz, 



Bőhmnek a megérdemelt kitüntetéshez melegen gratulá-
lunk. — Bupadesti ev. főgimnáziumunknál Batizfalvy 
István tanár nyugalomba vonul s a helyére pályázottak 
közül a tanárikar első helyen Bereczky Sándor budapesti 
hitoktatót, az »Ev. családilap« szerkesztőjét ajánlotta. 

* Az Őrálló megszűn t . Az »őrálló* című protes-
táns szellemű politikai lap Debrecenben pártolás hiánya 
miatt megszűnt. Január 29-iki utolsó számában a szerkesztő 
dr. Bartha Béla búcsút vesz a közönségtől s elmondja, 
hogy két éves fennállása óta több mint négyezer forintot 
fizetett rá az »Őrálló«-ra. Sajnálni lehet. Egyházi sajtónk 
tengődése, világi hitfeleink közönye a sajtó iránt: nagyon 
aggasztó jelensége egyházi közéletünknek! 

* Kálvin ülőszéke a genfi Szt-Péter templom 
kathedrájában mindig a kíváncsiság tárgya volt. Különö-
sen az angolok és amerikaiak nem mulasztják el megte-
kinteni, ha Genfbe mennek. És gyakran megesett, hogy 
egyik-másik utazó le is vágott egy kis darabkát a szék-
ből, hogy azt mint drága emléket vigye magával a ten-
geren túlra. De a mostani szemes egyházfi szorgosan ügyel 
a látogatásokra, s az ereklyére sóvárgó idegenek nern 
darabolhatják föl a széket. Most legközelebb egy amerikai 
azzal a kérdéssel fordult az egyháztanácshoz, hogy en-
gedné meg azt a széket a templomból kivitetni, mivel ő 
ahhoz teljesen hasonlót akar csináltatni. Az egyháztanács 
azt felelte, csináltassa meg a szék mását a fotográfiájá-
ról vagy pedig a helyszínén vetessen föl róla pontos 
mértéket. Erre az amerikai a városi tanácshoz fordult. 
De az is azt felelte, hogy kérését nem teljesíthetik. Azt 
a széket sohasem engedték és ezután sem engedik meg 
a templomból csak egy pillanatra is kivinni. 

467/1896. sz. 

Pályázat theologiai akadémiai tanszékekre, 
r . i' '. • í : > ' ' i 

Az 1896-ik év folyamán tartandó egyházkerületi köz-
gyűlésen választás útján a nagyenyedi ev. ref. Bethlen-
Kollégium theologiai akadémiáján elhalálozás folytán meg-
üresedett három rendes tanszéli fog betöltetni. 

E tanszékek egyikével az ó-. másikával az újszövetségi 
exegetikai, harmadikával a systhematika theologiai és a 
rokon tudományok tanítási kötelezettsége jár a konventi 
tantervben megszabott heti maximális óraszámmal. 

E tanszékek mindenike után járó javadalom évi 
1650 frt készpénz, 50 frt ötödéves fizetési pótlék, ter-
mészetbeli lakás, vagy 300 frt lakbér és esetleg vetemé-
nyes kert rész. 

Az alkalmazandóknak a kollégium minden lehető 
esetre (végkielégítés, nyugdíj, özvegyek és árvák ellátása 
stb.) szorosan ugyanoly kötelezettségek ellenében, ugyan-
olyan jogokat biztosít, milyenek az állami, illetőleg más 
nyilvános tanintézetek tanáraira nézve az 1885. évi XI. 
és az 1894. évi XXVII. országos törvénycikkekben vannak 
megállapítva. 

Az állomás 1896. szeptember 1-én foglalandó el. 

A pályázni óhajtók életkorukról, vallásukról, képe-
sítettségükről, eddigi alkalmaztatásukról és irodalmi mű-
ködésükről szóló bizonyítványokkal felszerelt folyamodvá-
nyaikat az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó Igazgató 
Tanácsához 1896. évi március hó l-ig nyújtsák be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület Igazgató Tanácsá-
nak Kolozsvártt, 1896. évi január hó 28-án tartott ülé-
séből. 

Márkus János. Szász Domokos, 
titkár. ref. püspök, mint elnök. 

1—2 

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 felemlített 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 frt, 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 Rév-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, Czike Lajos, 
főiskolai világi gondnok. 2—3 főiskolai egyházi gondnok. 

H0RNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPK8TEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesz tőség ' : 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, h o v á a kéz i ra tok 

c imzendök. 
K i art tf-hivatal : 

Hornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), h o v á az elöfiz. és h i rde t , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előf ize tés i ára : 

F é l é v r e : 4 frt BO kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 Jer. 

Kultuszminiszterünk az egyházak 
dotációjáról. 

Wlassics Gyula kultuszminiszter a képviselő-
ház február 5-iki ülésében a költségvetési vita 
kezdetén nagyfontosságú nyilatkozatokat tett a 
római kath. kongruáról, az autonómiáról s a 
protestáns ós a többi bevett vallások állami dotá-
ciójáról. A dotációra vonatkozó nyilatkozata, 
mely minket leginkább érdekel, szószerint így 
hangzik: 

»Én e kórdósben határozott elvi kijelentést 
tettem. Az 1895-iki budgetben, a mint méltóz-
tatik emlékezni, 100,000 frt van felvéve a lelkész-
illetmények kiegészítésére. Midőn ezen százezer 
forint kiosztásáról intézkedtem, leiratot intéztem 
az összes egyházi főhatóságokhoz és abban a 
következőket mondtam: Ez összegnek a szükség-
lettel szemben csekély voltát senki sem érzi 
élénkebben, mint ón, minélfogva törekvésem ocla 
irányul, hogy az az ország pénzügyi helyzetéhez 
képest fokozatosan emeltessék, a móltányos kíván-
ság lehetőleg kielégíttessék, sőt nem zárkózom 
el azon óhajom kifejezése elől sem, miszerint a 
szükségletek végleges megállapítása után törvény-
hozási intézkedéssel biztosíttassék a lelkészi illetmé-
nyek fokozatos kiegészítésére szükséges dotáció. 

Én tehát erre nézve már határozott állás-
pontot foglaltam el. De a megelőző kormány 
összeírást is teljesíttetett, a mennyiben az evan-
gelikus református, továbbá az ágostai hitvallású 
evangelikus, az unitárius és végül a görög-keleti 
román egyház püspökeit felszólította, hogy a lel-
készi illetmények kiegészítésére vonatkozólag 
tegyenek előterjesztést, hogy a legszegényebb 
javaclalmazottakat mutassák ki, felvéve mindig 
bizonyos minimumot, pl. 600—800 forintot, de 
leginkább úgy mutatták ki és nézetem szerint 
is a mai viszonyoknak megfelelőbben, hogy a 
800 frtnyi minimumot vették alapul. A felter-
jesztést megtette az evangelium szerint reformált 

és az ágostai evangelikus egyház is. A rendel-
kezésemre álló adatok szerint, a melyeket azon-
ban — az egyes püspököktől érkezvén be — 
tudtommal az evangelikus református egyház 
konventje még felül nem vizsgált, körülbelül egy 
fél millió fr t ra rug az az összeg, a mely a lelkészi 
illetmények kiegészítésére az evangelium szerint 
reformált egyházban szükséges. 

Ugyancsak az ágostai evangelikus egyház is 
tett felterjesztést, ele a szükségelt összeg tekin-
tetében azon adatok között, a mi ecldig rendel-
kezésünkre áll és a melyeket a püspökök ter-
jesztettek elém s az utolsó memorandumban 
foglalt szükséglet között némi eltérést veszek 
észre, tehát annyi bizonyos, hogy a mai napig 
végleg nincsenek megállapítva a szükségletek 
erre a célra, úgy hogy esetleg törvényjavaslatba 
lehessen foglalni e kórdós megoldását. De kije-
lentem és ezt kijelenthetem a kabinet nevében, 
h o g y a kormány az egyházi dotáció kérdésére nézve 
törvényjavaslatot szándékozik a ház asztalára letenni, 
hogy fokozatosan — miután természetesen az 
igények egyszerre való kielégítéséről nem lehet 
szó — de fokozatosan az igények kielégíttesse-
nek. De, hogy minden félreértésnek elejét vegyem, 
kijelentem, hogy nincs itt másról szó, mint a 
lelkészi illetmények kiegészítéséről. Másra a magam 
részéről nem vállalkozhatom, n e m v á l l a l k o z h a t o m 
különösen valami olyasféle szuppozitum alapján, 
a melynek hát tere: a szekularizáció. 

Ilyentől távol állok, távol áll az egész kabinet; 
de azt hiszem, hogy ezt méltányosan ós jogszerűen 
nem is kívánhatja senki; hanem igenis a lelkészi 
illetmények kiegészítése megtörténhetik fokoza-
tosan, állami dotációval is; ele ismétlem, hogy 
mindez csak a pénzügyi helyzet tekintetbe véte-
lével ós fokozatosan történhetik meg. De súlyt 
helyezek a törvényre, súlyt helyezek arra, hogy az 
illetmény-kiegészítések ne csak budgetszerüleg álla-
píttassanak meg, hanem törvény útján, m e r t a tö r -
vény az állandóságot van hivatva biztosítani, s 



az esetleg váltakozó kormányok felfogásában, eset-
leg beálló változásnak is elejét veszi. Ennek követ-
keztében azt hiszem, hogy e téren is helyes 
nyomon járok, midőn olyan értelemben szándé-
kozom cselekedni, a mint azt kifejtettem«. 

A kultuszminiszter eme nyilatkozatát általá-
nos helyesléssel fogadta a képviselőház minden 
pártja. Azzal fog találkozni ez a kijelentés, álta-
lánosságban, a prolestáns egyházak körében is. 
Mert azokat a lényeges kívánalmakat, melyeket 
hitfeleink a sajtóban és a zöld asztaloknál kife-
jeztek, a miniszter egészben véve teljesíteni igéri. 
Határozottan kifejezi, hogy a szükségletek vég-
leges megállapítása után törvényhozási intézke-
déssel® kívánja biztosítani a lelkészek állami 
dotációját, hogy »a kormány az egyházi dotáció 
kérdésére nézve törvényjavaslatot szándékozik a 
ház asztalára letenni«. Világosan megmondja, 
hogy inkább a 800, mint a 600 frtos minimum 
mellett van ő is. Minden félreértés kikerülése 
végett egyenesen kijelenti a miniszter, hogy csak 
»a lelkészi illetmények kiegészítéséről van szó« 
s hogy holmi szekulárizációra távolról sem gon-
dol. Azt is ki lehet magyarázni a miniszter 
szavaiból, hogy a dotáció kérdését nem akarja 
az 1848. XX. t.-c. szavaira alapítani. 

Készséggel elismerjük, hogy ezek elég világos 
és határozott ígéretek. De azért maga a dotáció 
kérdése még sincs minden oldalról kellőleg meg-
világítva. Csak egy pár vonást említünk föl. Nem 
szól a miniszter arról s nem tesz határidőhöz 
kötött ígéretet a r ra nézve, hogy mikor fogja a 
dotációról szóló törvényjavaslatot beterjeszteni. 
Még c saknem is érinti a kérdésnek a velejét, még 
általánosságban sem mondja meg, hogy körül-
belül mekkora az az összeg, a mit a református, 
vagy a lutheránus egyház lelkészi szükségeire 
biztosítani kiván. Ellenben azt nagyon hang-
súlyozza, hogy a »lelkészi illetmények 800 frtra 
való kiegészítése csak a pénzügyi helyzet tekin-
tetbe vételével és fokozatosan történhetik meg.« 
Ez a két bökkenő, már t. i. ha lesz pénz, meg 
a fokozatos kiegészítés, oly nagy bökkenő, hogy 
ha nem lesz nagyon erélyes és készséges a végre-
hajtás, magán ezen a két cautelán könnyen hajó-
törést szenvedhet az egész dotáció kérdése. 

Mi azért tovább is várakozó helyzetben ma-
radunk s nem szününk meg tovább is sürgetni, 
hogy ne csak igérje, de valósítsa is már meg 
minél előbb a kormány azt az állami dotációt. 
Papságunk nagy része siralmas helyzetben van, 
valósággal nyomorog; közegyházunk tevékenysé-
gét is aggasztóan bénítj a ez a halogatás. 

Sz. F. 

A római katholieizmus öléből született-e 
a magyar állam? 

Állam, ha egyáltalán születhetett volna is a római 
katholieizmus öléből, de magyar állam nem születhetett 
semmiképen sem. 

A római katholieizmus (tehát nem katholikus magyar 
emberekről van szó, hanem a római katholicizmusról) 
nyelve ma is a római vagy a latin, az volt a kezdettől 
fogva is. 

Ezt a nyelvet használta Magyarországon évszázadokon 
át a római kath. egyház, nemcsak a mise kiszolgáltatása 
alkalmával, hanem sok más templomi szertartások végzé-
sekor, sőt ezt használta kizárólag temetések és kereszte-
lések alkalmával is. 

Minthogy pedig a hierarchia, nemcsak a római kath. 
templomokat, hanem a magyar iskolákat is hatalma alatt 
tartotta Magyarországon egészen 1567-ig: a magyar iskolák 
nyelve is a római vagy a latin volt ezen időig. 

A felsőbb iskolák nyelve ez volt ezentúl is, még a 
protestánsoknál is majdnem 1848-ig, sőt latint az elemi 
vagy népiskolákban is tanítottak ezen idő előtt. 

Szóval a hierarchia nyelve, vagyis a római nyelv 
majdnem 1848-ig mindenütt és mindenben uralkodott Ma-
gyarországon. 

Ezen beszéltek az országgyűlési követek és a fő-
rendiház tagjai, ezen szerkesztették a törvényeket is. A tudo-
mányok emberei is ezt a nyelvet használták tulnyomólag 
könyvírásra; legalább az iskolai studiumokat ezen a nyel-
ven írták és tanították csaknem mindannyian a magyar 
professor urak. 

Örök igazság, hogy a nemzet az ö nyelvében él és 
hogy államot csak nemzet alkothat. 

Ilyen nyelvében élő nemzetről, vagyis olyan nem-
zetről, a mely magyar nyelven imádja Istenét, magyar 
nyelven hozza törvényeit, magyarul tanít alsó úgy, mint 
felső iskoláiban, csakis 50—60, vagy ha több, tehát leges-
legfeljebb 100 év óta lehet szólani Magyarországon. 

Tehát magyar állam is csak azóta van itt, a szó 
igazi értelmében. Állam volt azelőtt is, de az az állam 
nem volt magyar, mert hiszen a hierarchia állama volt 
az. A hierarchia nyelve pedig a latin volt. Még a magyar 
tudományos akadémia megalapítója sem tudott magyarul, 
mikor az alapítványt tette. 

Abban, hogy a magyar ember ma már magyar 
nyelven imádkozik, még a templomokban is, magyar 
nyelven hozatnak a magyar törvények, magyarul taníta-
nak minden magyar iskolában, semmi, de semmi része 
sincs a hierarchiának, tehát a római katholicizmusnak. 

Római katholikus magyar tudósoknak, államfér-
fiaknak van ebben része, de a római katholicizmusnak, 
a hierarchiának nincs! 

Annak útját, hogy a legfontosabb, legjellemzőbb ma-
gyar nemzeti ügyekben a iatint teljesen kiszorította a 
magyar nyelv, egyáltalában és semmiképen sem a római 
katholieizmus egyengette meg és készítette el, hanem 
megegyengette, elkészítette azt sokkal inkább a magyar 
reformáció. 

Ha tehát azt állítanók mi reformátusok, hogy a ma-
gyar állam a reformáció öléből született meg: nem állí-
tanánk egészen valótlan dolgot. 

De azért rni nem kérkedünk ezzel, hanem tagadván 
azt, hogy a magyar állam a római katholieizmus öléből 
született meg s nem állítván azt, hogy a reformáció Ölé-
ből keletkezett: mint egyedül elfogadható igazságot azt 
hirdetjük, hogy a magyar állam a magyar nemzet öléből 



született meg akitor, mikor magyar lett Magyarországon 
a hivatalos nyelv. 

Míg a latin volt itt a hivatalos nyelv : nem volt itt 
magyar nemzet sem, hanem volt csak magyar, tót, horvát, 
rác stb. nemzetiségeknek egy országban élő csoportozata. 

Ez az igaz, minden más állítás többé-kevésbbé ellen-
kezik az igazsággal. 

Még ha az egész nemzet római katholikus volna és 
az lett volna is eleitől fogva: akkor se lehetne egészen 
igaz az az állítás, hogy a magyar állam a római katho-
licizmus öléből született meg. 

A római katholicizmus mi más egvébb, mint: összes-
sége azon dogmáknak és intézményeknek, a melyeket a 
hierarchia csinált közel másfélezer éven át ?! 

Ezek a dogmák túlnyomó részben csak arra valók, 
hogy a népbutításnak s nem arra, hogy a vallásos tiszta 
érzéseknek és erkölcsöknek, annyival kevésbbé valók arra, 
hogy a józan tudománynak legyenek az istápolói. 

Azok a Mária szeplőtelen fogantatásáról, a római 
pápa csalatkozhatlanságáról, az Űrnapról, a Mária-képek 
s a szentek ereklyéinek csodatevő erejéről beszélő hit-
cikkelyek mind-mind a népbutításnak eszközei csak és arra 
valók, hogy a nép ne lásson soha evangeliumi tiszta vilá-
gosságot. 

Ha tehát a magyar állam a római katholicizmus 
öléből született: akkor Magyarország is csak a sötétség 
országa volna s a nép legalsó rétegében az egyedüli tudo-
mány még ma is csak az olvasók golyóinak lepergetése 
alatt lélek és élet nélkül hadaráló Mária- és Szentek imái-
ból állana itt egyesegyedül. 

De mivel nem így van, hanem úgy, hogy az igazi 
tudomány fénysugarai bevilágították már Magyarországon 
329 év alatt a legsötétebb völgyeket is, melyekben a római 
katholicizmus foglyai ültek évszázadokon á t : túl van min-
den kétségen, hogy a magyar áliam csakugyan nem a 
római katholicizmus öléből született meg. 

Az igazi józan tudomány világánál járó nép ölé-
ből született meg a magyar nemzet s a magyar nemzet 
szülte a magyar államot. Maga a magyar nemzet pedig 
csak akkor állhatott elő, mikor a magyar lett Magyaror-
szágon a hivatalos nyelv. Addig a magyar is csak nem-
zetiség volt és nem nemzet. 

50—60, vagy ha több, tehát legeslegfeljebb 100 éve 
annak, hogy Magyarországon a magyar nyelv kiszorította 
a római katholicizmus nyelvét a tudományok szentélyéből, 
az iskolákból és a tudományok mezejéről, az irodalomból: 
és ime egy nemzet életében csak egy éj rövid vigyázásá-
nak feltűnő ennyi idő alatt tízszer annyival is többet haladt 
előre, többet fejlődött és magasabb fokra emelkedett a köz-
művelődés, mint a mennyire haladt, a mennyire fejlődött 
és a hova emelkedett azon 795 esztendő alatt, a meddig 
a római katholicizmus nyelve és szelleme uralkodott itt a 
tudományok szentélyében is, az irodalomban is. 

De, ha ezen az alapon legfeljebb csakis 100 éves 
lehet a magyar állam élete: hogyan ülhetjük meg 1896-ban 
a magyar állam ezeréves fennállásának örömünnepét? 

Sehogysem ! Ezt most nem ülhetjük meg, de meg-
ülhetjük ám a honalapításnak, Magyarország, a magyar 
haza ezeréves fennállásának az örömünnepét. 

És én úgy vagyok meggyőződve, hogy csakis ezt 
üljük mi meg a jelen év folyamában. Ennek az öröm-
ünnepnek a kezdetét adták hirül a harangok ércnyelvei 
az 1895/96. év közti éjféli 12 óra ütésének elhangzásakor. 

Adja Isten, hogy a magyar nemzet megülhesse an-
nak idejében a magyar állam ezeréves fennállásának nagy 
ünnepét is Magyarországon! 

Ebben a cikkben a fősúly nem az »állam«, hanem 
a »magyar* szóra esik, arra van fektetve. Ez tehát az 
elbírálásnál figyelembe veendő. Valamint a következők is: 

Olyan nyelv mellett, a mely nem alkalmas önálló 
műveltség kifejtésére és terjesztésére, egy nemzetnek sincs 
létjogosultsága. Nemzet nélkül pedig állam nem is kép-
zelhető. 

Ámde a magyar nyelv nagyon is alkalmas önálló 
műveltség kifejtésére, sőt terjesztésére is. Ezt nem kell 
bizonyítani, mert a magyar kultura története bizonyítja ezt. 

Igaz az is, mert a nemzetek történelmi múltja bi-
zonyítja, hogy egyetlen nemzet sem bírt soha felemel-
kedni a kulturaterjesztő nemzetek sorába addig, míg az 
idegen nyelvekből vett szókat ki nem törölte saját szó-
tárából. 

így történt ez a magyar nemzettel is. 
És a magyar nemzet, mikor kezdett az ilyen szók 

kitörléséhez? Csak akkor, mikor a nemzet egy része (a 
legmagyarabb rész) szakított a római katholicizmussal. 

Előbb nem lehetett semmiképen sem! 
Ez történelmi igazság, a mit tagadni lehetetlen. 
Csak ezen idő után kezdett nyelvében élni, hatni a 

magyar nemzet, s így csak ezen idő után születhetett 
meg, a nyelvében élő és ható nemzet öléből, a magyar 
állam. 

A magyar nyelvben ugyan még ma is sok idegen 
s főként sok latin van. Ezt azonban egyesegyedül annak 
lehet tulajdonítani, mert a magyar nyelv sokáig nyögött 
a római katholicizmusnak és ezen hatalmasság nyelvének 
a rabigája alatt. 

Á római katholicizmus soha egyetlen egy idegen 
szót sem törölt ki a magyar nyelv szótárából, sőt épen 
ő tömte meg ezt a szótárt idegen szók légiójával. 

Elismerem, tudom, hogy Róma nyelve volt az a dajka-
emlő, melyen Európa sok népeinek műveltsége fölnevelő-
dött, de a magyar nemzet műveltsége nem ezen az emlőn 
nevelődött föl. 

Magyarországon azóta emelkedett, mert megtízszere-
ződött a műveltség nemcsak fent, a tudománynyal foglal-
kozók körében, hanem a nép legalsó rétegében is, a mióta 
a magyar közművelődés szótárából kitöröltettek csaknem 
teljesen a latin szavak, tehát a római katholicizmusnak 
a szavai is. 

»Egy önérzetes magyar hazafira nézve ma már mi 
sem elkeserítőbb, mintha hallja, hogy olyan tárgyak, fogal-
mak megnevezésére is idegen szókat használ magyar 
ember, melyeknek megnevezésére vannak jó magyar sza-
vaink*. 

»Egy jó magyar hazafi ma már minden idegen szót 
aljasítónak, erkölcstelenítő hatásúnak tart a nemzeti érzésre 
nézve.« 

»A műveltségnek sok vívmányait átveheti, kell is 
hogy átvegye a magyar nemzet is, de nyelvében okvetlen 
eredetinek kell maradnia, mert hiszen a nyelv nem más, 
mint a nemzetiség lényege, lelke, élete. Minden idegen szó 
egy-egy holttetem, egy-egy fekély a magyar nemzet testén, 
mely ha ki nem vágatik: elvész a legmagyarabb rész is«. 
(Vajda János.) 

Ki meri állítani, hogy ilyen holttetemekkel, ilyen 
fekélyekkel nem a római katholicizmus rakta meg, főként 
a magyar nemzet testét? 

Ki meri tagadni, hogy az irtófejsze akkor lett gyöke-
rére vetve az idegen szókat termő s főként a római katho-
licizmus talajában díszlő fáknak, mikor a reformáció kezébe 
vette Magyarországon az irtófejszét a magyar nyelvnek 
általános és kötelező használatát hozván be nemcsak a 
templomokba, hanem az iskolákba is. 



Az így megtisztított nyelv adott új életet a magyar 
nemzetnek s a magyar nemzet öléből, ezen új életének 
szakában született meg a magyar állam. 

A magyar nemzetiség lényege, lelke, élete: a magyar 
nyelv, mindenesetre a reformációnak köszönheti, hogy 
megtisztíttatott az idegen szók sok holttetemétől és még 
több fekélyétől. 

A történeti igazság meghamisítása, elferdítése nél-
kül nem lehet tehát azt állítani semmiképen sem, hogy 
a magyar állam a római katholicizmus öléből szüle-
tett meg. 

Az ilyen állítás valótlanság. Más dolog a római 
katholicizmus és megint más a katholikus, azaz egy kö-
zönséges keresztyén anyaszentegyházhoz tartozó (ide tar-
tozik Jókai, Arany és Petőfi is) nyelvész, tudós, költő, 
író, államférfiú, hazaíi stb. 

Ez a két fogalom tehát nem zavarandó össze ezen 
cikk tartalmának az elbírálásánál sem. 

Ágya, 1896. Nagy Sándor, 
ev. ref. lelkész. 

T Á R C A . 

A magyar nők feladatairól. 
Felolvastatott a Lorántffy Zsuzsánna-egylet 1896. január 6-án 

tartott összejövetelén. 

A magyar nők feladata valamikor az volt, hogy a 
férfiakat a magyarság zászlója alá édesgessék s a csüg-
gedt lelkeket meggyőzzék, hogy a nemzetnek, mint nem-
zetnek virulnia kell s virulni is fog. A költő azt énekelte : 

Magyar nőnek születtél, 
Áldd érte sorsodat 

s azután felszólította a nőt, hogy a korcs apákat szive 
melegével térítse jobb útra s neveljen gyermekeiből haza-
fiakat. A nagy feladatot nem a nő oldotta meg egyedül, 
de annyi bizonyos, hogy a feladat meg van oldva s e 
tekintetben jó úton járunk. Magyarok vagyunk és haza-
fiak. . . . A magyar nyelv behatolt a grófi szalonokba is, 
az országgyűlésbe, a tudósok szobáiba, sőt még a vár-
megyékbe is. 

Most egy más és nem kevésbbé magasztos feladat 
áll a nők előtt, t. i. az, hogy a férfiakat az igazi, evan-
geliumi keresztyénség zászlaja alá édesgessék. Ez az igazi 
keresztyénség áll szabadságból, szentségből és szeretetből. 
Erre az igazi keresztyénségre égető szükség van s mivel 
a férfiak nem érnek rá, hogy vele foglalkozzanak s nincs 
kedvök arra, hogy gyakorolják vagy épen össze is tévesz-
tik a hamis keresztyénséggel, hát a nőknek kell munkára 
kelniök. Mikor az apostolok meg kétségbe voltak esve, 
akkor Mária Magdolna hirdette a húsvéti örömhírt. A fér-
fiak arra nézve, hogy mi magyarok szabad elhatározásból 
szent életet tudnánk élni s az Isten irgalmasságának 
erőivel tudnánk orvosolni a társadalom bajait, szintén 
kétségbe vannak esve. A nők, a gyenge s a Krisztus által 
mégis oly erős nők menjenek hát el s változtassák a kétel-
kedő férfiakat apostolokká. 

Először is a szabadság szelleme kell ehhez. Ne tessék 
sem megijedni, sem nagyon megörülni; nem a nőeman-
cipációról beszélek. Nagyon szeretem én a nőemancipációt, 
de csak messziről. Nem bánom én, ha a nők, ha már 
nagyon unják magokat s magoknak való foglalkozást nem 
találnak, ügyvédekké, bírákká, közjegyzőkké lesznek is. De 

én mégis azt tartom, hogy ha több nő van is, mint férfi 
— a gonosz statisztikusok ugyanis majdnem mindenfelé 
ezt beszélik — hát mégis az a meggyőződésem, hogy a 
keresztyén családban, a keresztyén egyházban s a keresztyén 
társadalomban minden nőnek kell találnia oly működési 
kört, mely a nőnek való. Például, ha a Lorántffy Zsuzsánna-
egylet egy nagy hatalmas egylet lesz majd, akkor a család -
anyák nem bírják magok egyedül a betegek és szegények 
látogatását s hozzá kell látnunk, hogy e feladatok végzé-
sével, a szegényekkel való foglalkozással, a betegek ápo-
lásával, jó iratok terjesztésével, a gazdagok felszólításával, 
az egyesület céljai érdekében való agitálással néhány buzgó, 
élő hittel és sok szeretettel meg önmegtagadással bíró nőt 
bízzunk meg. Egy ily nőt legalább, ha találhatnánk, jó 
volna minél előbb megbízni, s az őskeresztyén diakonissza-
intézményt így feleleveníteni. 

Tehát — mondom — nem a nőemancipációra gon-
doltam, a mikor a nőknek e szabadságot ajánlottam figyel-
mökbe. Hanem kérem a baj az, hogy a keresztyénséget 
jóformán szokássá tettük. A mi szokás volt, azt végre is 
hajtottuk, mert a törvény is úgy rendelte, vagy ha az 
nem úgy nem rendelte is, a régi öregek úgy állapították 
meg. Pl. pap nélkül nem lehetett házasságra lépni. Mivel 
pedig minden időben találkoztak olyanok, a kik házas-
ságra akartak lépni, hát elmentek a pap elé. 

így aztán legalább háromszor mindenki oda került 
a pap elé. Egyszer, mikor még semmit sem értett a ke-
resztség alkalmával, azután mikor már nem értett, mert 
halott volt, s végre a házasság alkalmával, a mikor meg nem 
vigyázott a beszédre. Most azonban a törvény jóformán 
felszólítást intéz a lelkészekhez, hogy ugyan akarják-e 
szokásukat gyakorolni? Mit feleljünk? Magas álláspontra 
kell emelkednünk, a szabadság magaslatára. Meg kell győz-
nünk az embereket, hogy szabadság, szabad elhatározás 
nélkül nincs igazi keresztyénség. Szabad elhatározásunkat 
azonban úgy kell intéznünk, hogy a Krisztusban éljünk 
s egész életünket isten szolgálatára szenteljük. Egész éle-
tünket s nemcsak annak egyes mozzanatait. Isten áldását 
kérjük tehát a kis gyermekre s a Jézus karjaiba helyez-
zük, hogy ez a jó pásztor kisérje a kis báránykát az élet 
zivatarain át. Esküvőre is elmegyünk — én ugyan már 
nem — mert a házas élet Isten nélkül igazán boldog nem 
lehet. A koporsó mellett is Isten vigasztalasát kérjük, tehát 
nem a halott elbúcsúztatását, mert az már a temetés előtt 
két nappal elbúcsúzott tőlünk. De nemcsak ekkor és nem-
csak így fordulunk az Istenhez. És itt van szükség, látod, 
hivő és szeretetteljes nőkre. Mert kérem alázatosan, mikor 
mi a keresztyénséget úgy értelmeztük, hogy munkálkod-
junk az Isten országában nem annyit, a mennyit a földi tör-
vény parancsol, hanem a mennyire a Krisztus szerelme kész-
tet, hát a helyett,hogy azt mondták volna: követünk benne-
teket, vagy a mit még jobb szerettünk volna: elibétek 
vágunk : azt mondták, hogy fel akarjuk forgatni az egy-
házat. vagy hogy képzelődök, vagy hogy valami titkos 
haszonra lesünk. De annyira egy elme sem tévedt meg, 
— hiszen udvarias nép a magyar — hogy a nőkre hara-
gudott volna meg, a miért imádkoztak, énekeltek, varrtak, 
szegényeket látogattak, keresztyén könyveket terjesztgettek 
akkor is, a mikor — jó magyarán szólva — nem lett 
volna muszáj. Nosza, tehát hívják a nők a nőket a zászló 
alá. Ne csüggedjünk el. A szabad elhatározásból folyó 
keresztyénség, az hat e világra, nem az, a mit bottal kell 
kergetni. Mutassák fel a nők a nők előtt, a Krisztus vilá-
got megváltó, isteni szerelmét követeljék, hogy e nagy 
csudaszeretet előtt nyissa meg szivét mindenki. Majd 
meglátják a nők, hogy ily módon a férfiak is megunják 
a sok tanakodást, töprenkedést, kérdések nagy és alapos 



megvitatását s a munka elhalasztását a jövő évre vagy 
talán a jövő millenniumra. Majd a hitetlen férfiak nem 
gyalázzák a Krisztust s nem vernek ismét gúnyból ková-
csolt szögeket szentséges kezeibe, ha látják, hogy hiszen 
a Krisztus ma is él és hat s ők már hiába pilátuskodnak. 
Majd a lusta férfiak, az önző férfiak, a nemzetet boldo-
gító férfiak mind az eke szarvaira vetik kezeiket, ha látják, 
hogy az igaz keresztyénségnek ma is van eredménye. 

De nem elég a szabadság szelleme, a megszentelődés 
szellemére is szükség van. Azt ugyan a tisztességes ke-
resztyén nők nem igen tudják, hogy a bűnnek mily pos-
ványai vannak erre is — arra is, de az Isten szerelmére 
ne hagyják félbe a szentség szellemét erősíteni minden-
felé. Mert ő elibök is oda áll a bűn, csakhogy finomított 
alakban. Egyes megjegyzések, a borral és kártyával vissza-
élés, a nőkre vonatkozó vélemények sokszor megborzaszt-
ják a nőket, de igen gyakran azt gondolják a nők, hogy 
mindaz csak tréfa, pedig igen gyakran egy-egy elejtett 
szó valamely gonosz bűnnek a nyilvánulása. Azért arra 
kell kérnünk a nőket, hassanak oda, hogy a társaságok 
hangja emelt legyen, hogy a tisztátalanság még tréfa 
alakjában se találjon meghallgattatásra, hogy a könnyebb 
csevegés mellett a társadalmi élet nagyfontosságú kér-
dései szőnyegre kerüljenek, hogy mindenki kénytelen fog-
lalkozni magasztos eszmékkel. Vessék fel a nők a komo-
lyabb kérdéseket, ha a férfiak mindenféle szeretetreméltó 
ostobasággal akarnak tölteni sokszor órákat. Kérdezzék 
meg, mit gondolnak a férfiak, mi lesz az Isten nélküli 
társadalomból, hova vezet a könnyen élés utáni vágy, a 
takarón túlterjeszkedés, a gazdagoknak sokszor nyilvánuló 
szívtelensége, a szegényeknek sokszor alapos, sokszor 
alaptalan, de mindenesetre aggasztó elkeseredése. 

Aztán tegyék a nők az otthont vonzóvá, hogy a 
férj és a felnőtt ifjú jól találja magát oda haza. Inkább 
engedjenek egy kicsit, de azt ne engedjék meg. hogy a 
férfi a család többi tagjaival csak olyanformán váltson 
egy pár szót, mint a vendéglőbe járók a pincérrel. Ven-
dégségek tartására nézve alkossanak a nők egy szövet-
séget. Ne az étel és ital legyen a fődolog, hanem a szel-
lemi üdülés. 

S még egyet. A múltkor két anya beszélgetését hal-
lottam. Az egyik azt mondta, hogy a gyermekekkel na-
gyon nehéz boldogulni, míg azok kicsinyek, de ha már 
10 éves elmúlt a gyermek, akkor könnyebb. Az az igen 
tisztelt uri nő a gyermekbetegségekre célzott s e tekin-
tetben igaza is van. De én nagyon, de nagyon kérem az 
édes anyákat, foglalkozzanak sokat, de igen sokat felnőtt 
fiaikkal is. Mindenkivel szemben, de különösen velők 
szemben hozzák gyakran kifejezésre, hogy a ki az Idvezí-
tőnek a szent és tiszta életről hirdetett parancsait meg-
sérti, az őket sérti meg. 

Végül még egy pár szót a szeretetről. Miért oly ritka 
az az isteni mentő, energikus szeretet, melynek nem kell 
külső elismerés, sem semmi biztatás, mégsem pihen, hanem 
folyton tesz és pedig az Úr akarata szerint? Talán furcsán 
hangzik, de mégis úgy van: azért, mert a szeretet álta-
lános. Mindenkiben van valamiféle szeretet. Mindenki sze-
reti azt, a ki hozzá közel áll. Úgy hogy e szeretettől 
indíttatva sokszor az ember teljesen megfeledkezik mások-
ról és árt annak, a kire önző szeretetét kelleténél jobban 
pazarolja. Ez az önző szeretet tartja most diadalútját min-
denfelé. Ennek az önző szeretetnek teljes ellentéte az Idve-
zítő szeretete, a ki Isten lévén, emberré lett, a ki menny-
ben lakozván, lejött a mi szegény földünkre, a ki teljes 
hatalmával széttiporhatta volna az egész világot s szeretetből 
mégis meghalt érte, a ki megjelenhetett volna dicsőségben, 
de mégis a jászolban feküdt, mint kicsiny tehetetlen gyer-

mek . . . . Lutherről beszélik, hogy egy alkalommal felesége, 
a ki nagyon katonás asszony volt, karácsony előtt bevitte 
csecsemő gyermekét férje szobájába s azt mondta, hogy 
ringassa a Doctor Úr. A Doctor Urnák azonban szintén 
sok dolga volt, mert ha Kata asszonynak sok jó kalácsot 
kellett is sütnie, neki is főtt a feje a prédikáció készítés-
t ő l . . . Már most, hogy készítsen ő jó prédikációt, ha olyan 
kellemetlen vendége van, a ki nem kérdezi, hogy mikor 
szabad elkezdeni a kiabálást. De a mint rátekintett a 
kis teremtésre, s elgondolta, hogy a nagy, hatalmas Isten 
ilyen kis tehetetlen gyermekké lett mi érettünk, bűnös 
emberekért, hát a szive túláradt az örömtől és olyan pré-
dikációt írt, a milyent még soha azelőtt. 

Valóban, csak abban lakozhatik igazi szeretet, a ki 
a Krisztust nem valami közönséges bölcs és jó embernek 
tartja, hanem annak, a kinek Ő maga magát vallotta, 
Isten Fiának, a ki csak azért lett Ember Fia, mert isteni 
irgalmassága arra ösztönözte. Mikor ezt az igazságot 
prédikáljuk, a férfiak, sokszor még azok is, a kiknek 
velünk együtt kellene azt prédikálniok, azt mondják, hogy 
hiszen ezt már Pál apostol is prédikálta, tehát nagyon 
régi dolgok ezek, nekünk más igazságokra van szüksé-
günk. De ha lesznek nők, a kik nem vetik meg a szurtos, 
rongyos, szükségházban vagy nyomorult viskóban lakó 
embereket, hanem felkeresik őket, s ha nemcsak testöket 
fedik be jó ruháival, hanem leiköket is felmelegítik, akkor 
a férfiak is megtérnek, mert belátják, hogy a mit ők 
cikkeikkel, beszédeikkel, törvényeikkel nem tudtak elérni, 
azt t. i. az emberek boldogítását a nők a Krisztustól vett 
szeretettel megvalósították. 

Szabó Aladár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Az Ágostai Hitvallás. Latin eredetiből fordította s bevezette Paulik 
János. ev. félsz, lelkész, fővárosi hittanár. Budapest, 1896. Hor-
nyánszky V. nyomdája. 108 1., a Luther Társaság XXIII. kiad-

ványa. Ára 30 kr. 

Közeledik Luther halálának 350-ik évfordulója (febr. 
18.). Nagyon alkalomszerű az Ág. Hitvallás magyar kia-
dása. Az ág. ev. testvér-egyház eme legtekintélyesebb 
hitvallásának magyar kiadása újabb időben alig kapható; 
Lővei Balázs fordítása (1692) már könyvtárakban is rit-
kaság, Agonás Sámuel kiadása (1838) könyvárusi úton 
nem található. Ezért nagyon időszerű hézagpótló a Luther 
Társaság vállalkozása. Sőt egy harmadik okot is fölemlít-
hetünk, mely indokolja az Ág. Hitvallás új kiadását : 
Istennek hála kezd ébredezni a hitvallási hűség és buz-
galom a testvér-egyház körében is. 

A Hitvallás szövegét jókora (43 1.) történelmi beve-
zetés előzi meg. Ebben a fordító körülményesen elbeszéli 
az ág. hitvallást megelőző eseményeket, a hitvallás kelet-
kezésének történetét és feltünteti az ág. hitvallás elvein 
nyugvó protestantizmus hatásait. Ebben a három bevezető 
értekezésben nem tudósán, de tudományos színvonalon 
tárgyal a szerző. A két első tanulmányra nincs kifogást 
emelő észrevételünk ; hű, vonzó és tájékoztató mind a kettő. 
De a harmadik értekezést, melyben a protestantizmus hatásait 
a történelem világánál fejtegeti, nem tartjuk eléggé sikerült-



nek. Alapeszméi helyesek. Három tételt állít fel: A pro-
testantizmus bensőbbé tette a vallásosságot, mélyebbé az 
erkölcsiséget s az emberi erőket jótékonyan fejlesztette. 
Ez az egyik. A protestantizmus meghonosította és az em-
beriség közkincsévé tette a műveltséget. Ez a második. 
A protestantizmus a népek szabadságának is jó szolgála-
tot tett. Ez a harmadik tétele. Áz alapeszmék helyesek, 
de a kifejtés kissé színtelen és erőtelen. Kivált a középső 
tétel, a műveltségre való hatás gyenge és laza. Aztán mi 
szerettük volna, hogy a protestantizmus jótékony hatásai 
között a vallási erők nemesítésének, a vallásos élet meg-
termékenyítésének áldásait is feltüntette volna. Mert hisz' 
a protestantizmus első sorban vallási reform, az üdvbi-
zonyosság és igazság tisztább birtokba vétele, az elernyedt 
és megromlott keresztvénségnek megjavítása az evangelium 
által. Sajnálni lehet, hogy szerző, ki pedig »Bevezetési-
ével egyenesen erősíteni akarja hitfelei hitét és protes-
táns érzületét, az evangeliumi protestantizmus legnagyobb 
áldásáról, a lelkeknek Krisztushoz való közvetlen vissza-
vezetéséről megfelejtkezett. Szerző bizonyára jól tudja, 
hogy a protestantizmusnak a közművelődésre és a köz-
szabadságok kifejlesztésére gyakorolt hatása csak közve-
tett és másodlagos; közvetlen és fő-fő áldása az volt, 
hogy a tévelygő lelkeket az üdv tiszta kútfejéhez, a Jézus 
Krisztushoz juttatta. S vájjon ma is nem az-e a protes-
tantizmus erőssége és megingathatatlan elsősége a többi 
hitfelekezetek fölött, hogy nem tévedhető pápák és »em-
beri találmányok* gyarló erejére, hanem az Istennek Krisz-
ban megtestesült hatalmas és szentséges erejére tá-
maszkodik. Ennek a hiterősítő protestáns igazságnak erő-
teljes és meggyőző kifejezését, vagy bárcsak érintését 
sajnosan nélkülözzük Paulik színtelen és erőtelen Beveze-
tésében. 

A Hitvallás szövegének fordításáról kevés mondani 
valónk van. Értelmes, folyékony és eléggé magyaros. A 
latin eredetivel nem hasonlíthatván össze, tartalmi hűségé-
ről és szabatosságáról nem szólhatunk. De így, a mint előt-
tünk van, jól hangzik, a terminológiája következetes s he-
lyes, könnyen érthető. Előnyére válik a munkának az is, 
hogy a szövegben említett vallási irányokat, történeti ne-
veket stb. a fordító a lap alján mindenütt gondosan meg-
magyarázza. Egy szóval szerintünk a fordítás jobb, mint 
a Bevezetés. 

Egészben véve a munka célszerű, kiadása alkalom-
szerű, terjesztése kívánatos. Várcidi F. 

B E L M I S S Z I O . 
Lord Shaftesbury élete. 

Adalékul az angol belmisszió történetéhez. 

I. 
Az angolországi gyakorlati keresztvénségnek és bei-

missziónak egyik érdekes és kiváló alakja a jelen századból 
lord Shaftesbury. 

Shaftesbury családi neve tulajdonképen Ashley-Cooper; 

az angoloknál tudvalevőleg csak a legidősebb fiú örökli 
az atya címét és rangját, s így a mi Shaftesburynk atyja 
is csak bátyja halála után jutott az előkelő >Earl of Shaf-
tesbury* címhez. A család nagyhírű régi család volt, atyai 
részről fölvezethető I. Eduárdig ; anyai részről is nem kisebb 
nevek tündökölnek a családfán, mint a Marlborough her-
cegé. Antal 1801-ben született Londonban. Gyermekkora 
nem volt boldog; talán épen rideg gyermekkorának em-
lékei élesztették fel buzgalmát arra a végre, hogy elhagyott 
gyermekeken segítsen. Atyja igen okos, tehetséges ember, 
ki egész életét közpályán, politikai téren töltötte, s nem 
igen törődött a gyermekeivel; anyja nagyvilági hölgy, a 
ki csak a mulatságot kereste, s a ki épen ezért nem értett 
a neveléshez. Ennek aztán az volt a következménye, hogy 
a hol a szülők beleszóltak a gyermek nevelésébe, ott aztán 
egyoldalúlag csak kegyetlenségig menő szigorúságot érez-
tettek vele. Hogy ilyenformán vallásos nevelésről szó sem 
lehetett, azt könnyen el lehetett gondolni; az egész val-
lásosság, a mit a gyermek a szülői házban elsajátított, 
nem volt más, mint száraz, élettelen orthodoxia. Á szülői 
szeretet hiányzott, egyetlen barátja volt egy öreg nőcseléd, 
még imádkozni is ettől tanult meg; mint később mondá, 
ez volt az ő legjobb barátja az életben. 

Hét éves korában került emberünk az iskolába. Hogy 
milyen volt ez időben az angol iskola, azt igen jól meg-
láthatjuk Dickens »Copperfield*-jéből és a »Nickleby Miklós«-
ból; mert Dickens bizony alig túlozott leírásaiban. Való-
ságos bűnfészkek voltak bíz azok; a nagyok bántalmazták 
a kisebbeket, s a szelíd lelkű fiú végtelen sokat szenvedett; 
szinte nem tudta, szülőitől féljen-e jobban, vagy a chiswicki 
iskolától. Talán épen gyermekkori szenvedései okozták, 
hogy még később is annyira hajlandó volt a búskomor-
ságra. De a szenvedés jó iskola; a ki maga fázott, éhezett, 
a kit bántottak, az megtudja ítélni az ellenkezőnek az 
értékét! 

12 éves korában a harrowi iskolába ment; ez az 
iskola valóságos paradicsom volt az előbbenihez képest; 
mert itt legalább tisztességes fiúkkal érintkezhetett. 1810-
ben halt meg atyjának bátyja, ekkor jutott az atya a 
»Shaftesbury* névhez és az »earl« címhez, szép birtokok-
kal együtt. 

Tanulmányait Oxfordban végezte be; itt ugyanis a 
a philologiából fényes sikerrel vizsgázott. Hogy vallásos 
tekintetben hogyan fejlődött a gróf, bajos volna megmon-
dani ; annyi bizonyos, hogy fiatalabb korában gyűlölt min-
den különvéleményt és úgy tanulta, hogy az angol biblia 
társaság veszedelmes újítás. Épen mint most nálunk néme-
lyek szemében a — belmisszió. 

1826-ban a parlamentben találjuk, hová conservativ 
programmal választották be. Az angol parlamentet az 
időben a római katholikusok emancipációjának kérdése 
foglalkoztatta, kiknek ekkor még polgári joguk sem volt 
Angliában. Shaftesbury Peelhez és Wellingtonhoz csatla-
kozott. Hogy milyen szempontból ítélte meg a politikát, 
mutatják a saját szavai: »Meggyőződésem szerint egy 
nagy ország első minisztere csak komoly keresztyén em-
ber lehet; olyan ember, ki mindent magasabb szempontok 
szerint tud mérlegelni és a ki a keresztyén bölcsesség 
iskolájába járt*. »Ha hivatásomat meg kell választanom, 
olyan pályára lépek, hol az emberiség érdekében mun-
kálkodhatom.* 

Első nyilvános föllépése alkalmával ezt mindjárt be 
is bizonyította, fölemelvén szavát a szegény elmebetegek 
érdekében. 

Az elmebetegek észszerű és humánus ápolása a leg-
újabb idők vívmánya. A középkorban a tébolyodottakat 
vagy szentekké avatták, vagy eretnekek gyanánt meg-



égették, vagy mint gonosztevőket fölakasztották. Később 
pedig az ártatlanabb fajta háborodottakat szabadon hagy-
ták, hogy a nép mulasson rajtuk. De a dühöngőkkel bor-
zasztón bántak; falhoz láncolták, ostorral és válogatott 
kínzásokkal léptek föl ellenök. Az angol arisztokraciának 
nem volt szive, mely ezt az égbekiáltó állapotot megértse. 
Kellettek hát az olyan emberek, mint Ashley; társaival 
együtt törvényjavaslatot adott be, az elmebetegek javára, 
a mit el is fogadott a parlament. S azután, mint az ezen 
törvény végrehajtására ügyelő bizottság tagja, személyesen 
utána járt mindennek, és csak akkor látta még igazán, 
hogy micsoda visszaélések történhetnek a világon. 

1830-ban nősült meg; házassága mindenképen bol-
dog volt. Ez a körülmény erősen sarkalta, hogy a nyo-
morultakon segítsen, mire nemsokára jó alkalom kínál-
kozott a munkás gyermekek felszabadításánál. 

Egész e század elejéig Angolország Indiából hozta 
be a gyapotszöveteket; hiába hoztak törvényeket a hazai 
pamutszövő ipar föllendítésére, sikertelen maradt minden 
fáradozás, mert az angolok gyapotszövő gépei semmivel 
sem voltak jobbak, mint a hindukéi, és ez utóbbiak még 
abban is előnyben voltak, hogy a gyapot náluk termett. 
De megváltoztak a viszonyok a szövőgépek tökéletesíté-
sével ; és pedig megváltoztak annyiban, hogy míg eddig 
a munkások maguk emberei voltak, ezentúl gyárakba 
mentek dolgozni. A gyáros maga szabta meg a munka-
időt és a bért, ha a munkás ellenszegült, elbocsátották. 
Olyan gépeket is hoztak be, melyek mellett gyermekek is 
dolgozhattak; a gyermekeket sokkal olcsóbban kapták! 
Egész gyermekszállítmányokat vittek a gyárakba, itt aztán 
az önző és durva felügyelők kezébe kerültek, hol sorsuk 
rettenetes volt. Már 1796-ban felszólaltak némelyek a 
gyermekek ilyetén kínzása ellen; de az akkori idők harci 
zajában elhangzottak szavaik és azonközben a kínzás 
tovább tartolt. Valóságos rabszolgakereskedők járták be 
az egész világot, megvették a gyermeket, és aztán eladták 
a gyapotgyáraknak. 

A gyárban éjjel-nappal jártak a gépek; egyik csapat 
gyermek a másikát váltotta föl, ha pedig a munka sürgős 
volt, dolgozott valamennyi folyvást. Első munkájok rend-
szerint az volt, hogy gyapotcsomócskákat szedegettek a 
földről: ezt csinálták a gépek zörgése, óriási hőség, és 
annak az olajnak a bűze között, a mivel 20,000 orsó és 
kerék volt megkenve. Hát gerincük, csuklóik gyuladást kap-
tak, újjaik vérzettek a földön való kaparástól, torkuk 
kiszáradva, lélegzetük elakadva a portól és a gyapot-
szálaktól. így dolgoztak a szegény kis rabszolgák reggel-
től estig. Ha valamelyik megállott, korbács és rugdosás 
volt az osztályrésze. Hat órai munka után kaptak negyven 
percnyi pihenést, a mikor megkapták fekete kenyérből és 
darából álló nyomorult ebédjüket. Még az volt a szeren-
csés, a ki korán meghalhatott, mert később még nehezebb 
munka várt reá. A visszaélések, persze sohasem jutottak 
napvilágra. A munkások sorsa nemcsak a szövőgyárakban 
volt ilyen, hanem bányákban és mindenféle gyárakban. 
Szellemi tekintetben még rosszabb viszonyok voltak ; 
1843-ban alig volt olyan iskola, mely a szegények szá-
mára hozzáférhető lett volna; ilyenformán keresztyéni 
nevelésnek nyoma sem volt. Az a nép, mely igy nőtt fel, 
természetesen útonálló és tolvajhaddá lett. 

Óriási feltűnést keltett, midőn Sadler nevű philantrop 
1831-ben törvényjavaslatot adott be, mely szerint a gyer-
mekek az említett gyárakban naponként 10, szombaton 
pedig csak nyolc órai munkára volnának kötelezhetők 
(10 órás bili.). De a jóakaratú Sadlert az új választások 
alkalmával nem választották be a parlamentbe. A mun-
kások és munkásbarátok bizalma ezúttal lord Shaftesbury-

ben összpontosult; őt kérték föl ügyük tovább vitelére. 
Nem csekély föladat volt ez; a lord szinte életének forduló-
pontjához jutott; le kellett mondania eddigi nyugalmas 
életéről, minden oldalról ellenzést várhatott, mert a felsőbb 
köröket épen nem érdekelte a munkások sorsa. 

A lord hamarjában előadta az ügyet három jó barát-
jának, három közül legjobb volt a felesége. A lady azt 
felelte neki: »Kötelességed ezt megtenni; nem szabad most 
azt mérlegelni, hogy mi lesz a következménye, eredj el 
és győzz*. Hogy milyen értelemben magyarázta a lord a 
munkáskérdést, azt saját szavai mutatják. »Ez a kérdés 
nagy, politikai, morális és vallási kérdés; politikai, mert 
nem közömbös dolog az, hogy a nép ezrei folytonos forron-
gásban és pedig igazságos forrongásban vannak; morális 
mert ezek a gyermekek, kik így nőttek fel, nem fognak 
jó és rossz között különbséget tehetni; vallási kérdés is, 
mert ezrek vesznek el a keresztyénség számára, Istenről, 
vallásról semmit sem tudva. Olvastam a gyermekáldozatok-
ról, miket a főniciek és hinduk vittek végbe, de azok sorsa 
még jó volt, mert egyszerre meghaltak; de a mi gyerme-
keink előbb állatokká lesznek, s úgy halnak el. Mióta 
ezeket a rettenetes tényeket ismerjük, a felelősség többé 
nemcsak a tetteseken van, hanem mindnyájunkon. Míg 
nekem Isten erőt ad, addig a tíz-órás bilit védeni fogom*. 

Be is adta a parlament elé; és bár eredeti alakjá-
ban nem fogadták el, de olyan törvényt hoztak, a mely 
az előbbiekhez képest fontos haladást jelzett. A lord min-
dent maga akarván látni, elment a gyárakba, ott megnézte 
a gépeket; elment a bányákba, tolvajbarlangokba, legrú-
tabb lebujokba, és mindenüvé, a hol elhagyatottakat ta-
lálhatott. 

Sok fáradozás után a lord kipihente magát, vagyis 
igazi angol módon pihent: elment utazni. Olaszországot 
látogatta meg, és bámulta a pápista templomok szépségét 
és a pápista cerimóniák ürességét. Hazafelé Svájcon uta-
zott keresztül. Utazása közben akadt össze két híres an-
gollal, az egyik volt Pusey, a másik Newman. Ez a két 
ember volt e század elején a romanizáló törekvések 
zászlóvivője Angolországban. Lord Ashley később a leg-
határozottabb ellenfele lett Puseynek és pártjának. 

Visszatérése után létrehozta a »Church pastoral aid 
society« című belmissziói egyesületet, a melynek célja az 
lett volna, hogy a papokat a cura pastoralis sikeres 
végezhetésére gyakorlatilag nevelje és a belmissziói intéz-
mények iránt való érdeklődést a laikusok közé bevigye. 
De csodálatos, egyesülete épen a lelkészi karban talált 
ellenzőkre. Ilyesmi különben nemcsak Angliában történt; 
mi is ismerjük ezt a jelenséget. 

Az 1840-edik év újabb nyomorultakra irányozta a 
lord figyelmét. Ezek voltak az ú. n. climbing boys, (szó-
szerint mászógyerekek) azaz kéményseprő gyerekek. Mi 
köze volt hát ezekhez megint Shaftesburynak ? Ez volt a 
rabszolgaság egy különleges fajtája Angliában. Ott ugyanis 
a kéményeket oly keskenvre építették, hogy csak gyer-
mekek férhettek bele. Erre a célra aztán a gyermekeket 
megvették, itt-ott bizony el is lopták a kéményseprők és 
azok kerítői. Mi volt aztán ezeknek a sorsa ? Először 
bekenték őket sósvízzel és tűz mellé állították, azért, hogy 
bőrüket megkeményítsék; aztán föl kellett mászniok a 
kéménybe, onnan aztán össze-visszasebesítve jöttek vissza, 
mindenféle betegséget kaptak. Ha a szegény gyermek 
vonakodott fölmenni, akkor kínozták; ha nem tudott elég 
gyorsan lejönni, akkor tüzet gyújtottak alá, úgy hogy 
nem egy fűlt meg odafönt. Vasárnap ezeket a nyomorul-
takat ki sem eresztették, hogy valaki meg ne lássa elso-
ványodott, elnyomorodott alakjaikat. Érdekes, hogy ennek 
a visszaélésnek földerítésében nem csekély érdemei van-



nak a nagy regényírónak, Dickensnek, a ki Olivér Twist-
jében igen élénken rajzolia az embertelen kéményseprő-
mestert. Lord Ashley heves ellenzés dacára kivitte a par-
lamentben, hogy 12 éven aluli gyermekeket nem volt 
szabad többé a föntebbi célra alkalmazni, aztán helyesebb 
építkezés által is kell a dolgon segíteni. 

Azután folytatta munkásságát a gyári munkások ér-
dekében. Egyik lapban például ilyenforma cikket írt: 
»Ezeket a nagy tömegeket (t. i. a munkásokat) átadják 
a hitetlenségnek és a demokráciának, kísérletet sem tesz-
nek a megmentésükre. Ha gyógyszert keresünk az ilyen 
sebekre, akkor hová forduljunk? Erre azt felelhetjük, hogy 
először is a törvények védjék míg azokat, a kiket állá-
suk és koruk, vagyonuk nem védhet; de mindenekelőtt 
nyissátok meg az erszényeiteket, építsetek templomot, 
küldjétek ki a hit követeit, tegyétek az ellenkezőjét annak, 
a mit az emberiség ellenségei tesznek«. Bristolban 1861-ben 
azt mondotta egy ifjúsági gyűlésen: »Legyetek meg-
győződve, hogy semmi sem óvhat benneteket jobban 
a könnyelműség és hitetlenségtől, mintha valami jó munká-
ban vesztek részt. A keresztyénség nem áll véleményekben 
és spekulációkban, hanem a keresztyénség kiváltképen 
gyakorlati erő és energia. Senki se lehet állandó önmeg-
tagadásban, jótékonyságban, ( erényben, ha nem merít a 
friss forrásból, magának az Úrnak forrásából. Azért még 
egyszer kérlek benneteket, legyen a ti keresztyénségtek 
gyakorlati irányú*. Kovács Lajos. 

B E L F Ö L D . 
Az országos lelkészi gyámintézet 

életbeléptetése. 
Az országos ref. gyámintézet végrehajtó-bizottsága 

(elnök: Hegedűs Sándor, tagok Szász Károly püspök, Mol-
nár Béla ügyvéd, előadó Fetri Elek theologiai tanár) a 
lelkészi gyámintézet életbeléptetéséhez szükséges előmun-
kálatokkal, aránylag elég hamar, elkészült. Elkészítette az 
» Ügyrend*-et, melyet az egyetemes konvent által elfoga-
dott >Alapszabály* és ?>Kezelési szabályzat*-tal együttesen 
egy 29 oldalas zöld füzetben kinyomatott. Elkészítette és 
a püspöki hivatalok útján már korábban szétküldözte az 
espereseknek a »Kimutatás*- című táblázatot, melybe az 
esperesek minden év február havában bejegyzik a gyám-
intézeti tagokat, azoknak fizetését s a fizetés után esedékes 
belépési járulék és tagsági díj összegét, az így betöltött 
kimutatást március havában a végrehajtó bizottsághoz fel-
küldik. Elkészítette a »Jelentő-ívek«-et az egyházmegyei 
pénzkezelők számára, továbbá a > Számadási ív*, meg a 
»Segélyezendők jegyzéke« és a * Kifizetési napló című 
rovatos íveket. 

Mindezeket a nyomtatványokat a püspöki hivatalok 
útján az illető esperes, illetve lelkészi hivataloknak február 
első napjaiban elküldötte a következő »Utasítás* kísére-
tében : 

U t a s í t á s 
az országos lelkészi özvegy-árva gyámintézel életbeléptetése 

tárgyában. 
1. Esperes urak méltóztatnak a zöld füzetből, mely 

a gyámintézet alapszabályát, kezelési szabályzatát és ügy-

rendjét tartalmazza, egy-egy példányt minden gyámintézeti 
tagnak (lelkészeknek, esetleg vallástanároknak stb.) tájé-
kozás és miheztartás végett megküldeni. 

2. A püspöki hivatalok útján már korábban szét-
küldött »Kimutatás* című rovatos ív a zöld füzetben fog-
lalt ügyrend 25. §-a értelmében f. évi február hó folyamán 
kitöltendő, s március 15-ikére a gyámintézeti végrehajtó 
bizottság előadójához, Petri Elek theol. tanárhoz (Kálvin-
tér 7. sz) felküldendő. 

A lelkészi fizetéseknek százalékolás alá eső összege 
a gyámintézeti alapszabály 18. §. 2. pontja alapján álla-
pítandó meg. 

3. Esperes urak gondoskodnak arról, hogy a leg-
közelebbi egyházmegyei közgyűlés a gyámintézeti ügyrend 
18. és 20. §-ai értelmében gyámintézeti pénzkezelőt és 
gyámintézeti ellenőrző bizottságot válaszszon. 

4. Addig is, míg az egyházmegyei közgyűlés gyám-
intézeti pénzkezelőt választana, esperes urak méltóztatnak 
valakit megbízni a gyámintézeti járulékok beszedésével és 
kezelésével, utasítván őket, hogy mindenben az ügyrendek 
a gyámintézeti pénzkezelőre vonatkozó §-ai értelmében 
járjanak el. 

5. A megbízott, illetőleg megválasztott gyámintézeti 
pénzkezelőnek esperes urak szíveskedjenek átadni az I . 
és II. sz. jelentő-íveket, melyeknek kíséretében a gyámintézeti 
járulékok az ügyrend 30. §-a értelmében a Magyar Föld-
hitelintézethez beküldendők. 

Ha a jelentő-ívek elfogynak, a gyámintézeti pénz-
kezelők forduljanak a gyámintézeti végrehajtó-bizottság 
előadójához. 

6. A gyámintézeti pénzkezelőnek átadandó a »Szám-
adási ív« című rovatos ív, melyen az ügyrend 33. §-a 
értelmében év végén a f. évben befolyt járulákok elszá-
molandók, s mely ív a gyámintézeti ellenőrző bizottság, 
illetőleg esperes urak által helybenhagyatván, a gyáminté-
zeti végrehajtó bizottság előadójához a jövő év január első 
félében fel küldendő. 

7. A »Segélyezendők jegyzéke« és a »Kifizetési napló« 
című rovatos íveket esperes urak méltóztatnak maguknál 
tartani s a jövő évben, mikor a segélyezés tényleg meg-
kezdődik, az ügyrend 22. és 24. §-ai értelmében fel-
használni. 

Budapest, 1896. január 31-én. 

Hegedűs Sándor, 
az orsz. ref. gyámintézeti végrehajtó 

bizottság elnöke. 

Az 1. szám alatt említett »Ügyrend* kimerítő uta-
sítást ad arra nézve, hogy e gyámintézettel szemben mit 
kell tenniök 1. az özvegyeknek és árváknak; 2. a lelké-
szeknek ; 3. az egyházmegyéknek; 4. az espereseknek; 
5. a gyámintézeti pénzkezelőknek; 6. a gyámintézeti végre-
hajtó-bizottságnak. 

A minden lelkészt közvetlenül érdeklő > Ügyrend « 
szövegét jövő számunkban egész terjedelemben közölni 
fogjuk. Egyszerre áttekinthető, világos és rendszeres mun-
kálat, melyért elismerés illeti a végrehajtó bizottságot s 
különösen annak előadóját. F. 



KÜLFÖLD. 
China megmozdulása. 

A mennyei birodalomra nézve, az ott élő hittérítők 
egyértelmű állítása szerint, áldásos hatású a japánoktól 
szenvedett megaláztatás. China immár ébredez az évszá-
zadokig tartó szendergésből. A misszionáriusokat szivesen 
fogadják a felsőbb osztályok is, mint a kiktől lehet vala-
mit tanulni. 

A mult évben lezajlott háború előtt, a reformokat 
óhajtó ifjú mandarinok így sóhajtoztak: »Vagy harminc 
esztendőt kell még várnunk, míg a most hatalmon lévő 
csökönyös mandarinok kihalnak. Csak ezután gondolhatunk 
haladásra*. Hanem hát az isteni gondviselés úgy irányozta 
a dolgok folyását, olyan indító okokat hozott működésbe, 
hogy a roppant birodalom a holt tetemek, a megszáradott 
csontok megelevenedésének látványát tárja elénk. 

Már a háború előtt találkozott néhány pekingi magas 
hivatalnok, a kik elolvasgatták a Shangaiban »Keresztyén 
Irodalmi Társaság* havi folyóiratát és egyéb kiadványait. 
Ezt a Wan Kwoh Kung Pao (világ napló) nevet viselő 
havi szemlét dr. J. Young Allén, az amerikai püspöki 
methodista misszió tagja szerkeszti. S nem csupán hittérí-
tők írnak bele, hanem consulok és chinai vámhivatalokban 
szolgáló európaiak és amerikaiak is. Még pedig olyan tár-
gyakról, a melyek egy nemzet jólétét mozdítják elő. Egy 
ilyen vállalat nagy szolgálatokat tehet Chinának, a hol 
évenként legalább is három millió ember hal meg éhen, 
s a mely országnak kimeríthetetlen segédforrásai vannak, 
csakhogy használni nem tudják. 

A mult évi háború pedig a legmakacsabb idegen-
gyűlölőket is meggyőzte arról, hogy a chinaiak sokat tanul-
hatnak más nemzetektől. 

Igen sokat lehet még köszönni Gilbert Reidnak, a 
kit az amerikai presbiterian misszió-társulat küldött Pe-
kingbe, hogy a felsőbb ranguakat megnyerje az evangé-
liumnak. Ő lassankint megismerkedett a legelőkelőbb man-
darinokkal, s mint a keresztyén Irodalmi Társaság egyik 
titkára, rá irányozta azoknak figyelmét a társaság kiad-
ványaira. Midőn a másik titkár, mr. Richárd szeptember 
közepe táján a fővárosba ment, hogy a Chinában működő 
protestáns hittérítők emlékiratát benyújtaná, szabadon érint-
kezhetett a legmagasabb rangú mandarinokkal. És vagy 
ötven hanlinnal (a legmagasabb tudományos rang, körül-
belül megfelel a mi tudorságunknak) találkozott, a kik 
szivből a K. J. T. által ajánlott reformokat. A császár 
első tutora, Weng Tung Ho, a ki miniszterelnök is, a kit 
sokan »koronázatlan királynak« neveznek, mivel a császár 
mindenben az ő tanácsát követi és a kit eddig az idege-
nek legdühösebb ellenségének tartottak — még az az 
ember is találkozást kért mr. Richárdtól. S midőn Richárd 
a nyugoti népek vallási türelmességéről beszélt előtte, 
megvallá, hogy Chinában is használatba kell venni ezt 

az elvet. Végül felhívta, hogy sorolná elő, miféle refor-
mokra volna szükségük. 

Maga a császár is olvasta mr. Richárd néhány 
munkáját és megelégedését fejezte ki fölöttök. A reform-
mozgalom megindult. A reformerek egy klubot alakítot-
tak s minden másodnap megjelenő lapot indítottak meg. 
A lap költségeinek felét Chang Chih Tung, közép China 
alkirály a födözi. Ez az alkirály 1893-ben a fent említett 
K. J. T.-nak 1000 taelt — mintegy 1500 frtot — adott. 

A Keresztyén Irodalmi Társaság hatalmas tényezővé 
lett China újjáalakításában. Csak az a baj, hogy csekély 
anyagi erő áll rendelkezésére. Kiadványait 2000—10,000 
példányban bocsáthatja ki. Holott legalább százezer pél-
dányban kellene, hogy a több száz millió nép minden 
rétegéhez eljuttathassa. Előrehaladottabb keresztyének szé-
pen gyűjtenek és adakoznak China evangelizálására. Mily 
szép volna, ha mi is hozzájárulnánk filléreinkkel az 
emberiségnek ez egy negyedét tevő nép felrázásához! Óh, 
de mi is ázsiaiak vagyunk még! minket is még ébreszt-
getni kell! A mi hasonló vállalataink is hasonló bajokkal 
küzdenek. 

Dacára a sok jelnek, melyek azt mutatták, hogy az 
utóbbi időkben a keresztyénség hódítása Chinában meg-
szűnt, most már remélhető, hogy a chinaiak Krisztushoz 
térnek. Hát nem tették-e meg az első lépést, midőn Isten 
szolgáihoz, a keresztyén hittérítőkhöz fordultak tanácsért ? 

Chr. W. a. s. 

RÉGISÉGEK. 
Lelkipásztorsági elmélet a mult századból. 

II. 
Ami az Isten szolgáinak magokra nézendő köteles-

ségeket illeti, abban béfoglaltatnak mind azok a qualitasok 
és minéműségek, kikkel az Isten igaz szolgáinak megéke-
sítetteknek kell lenni. Hogy pedig azokrúl a kötelességekrül 
annál rendesebben szólhassunk, vegyük fel azt, a mit 
mond szent Pál I. Tim. III: 1—7. (Legatur.) Mely sza-
vaiban szent Pál apostol az egyházi szolgáknak az ő 
tisztüket és kötelességeket hosszasan írja le. Nem célom, 
hogy hosszasan mindazokrúl a kötelességekrül szóljak, 
hanem csak mind az idő engedi és az alkalmazottság 
kivánja. 

lmo. Azt kivánja meg az apostol az egyházi szol-
gákban, hogy azok légyenek feddhetetlenek. Igaz dolog, 
hogy azokban a személyekben, kik a világi közönséges 
társaságban, jeles, szükséges és hasznos hivatalokat visel-
nek, sok fogyatkozásokat és hibákat tapasztalhatnak az 
emberek. De minthogy azok az Ő hivatalokra megkíván-
tató qualitásokkal megékesíttettek, hasznosan járnak el 
hivatalukban: fogyatkozásaikat könnyen eltűrik, szenvedik 
azoknak az emberek. De az Isten szolgáiban, ha lehet-
séges megkívánja azt az apostol, hogy azok legyenek 
feddhetetlenek = olyak, kikben valami megjegyzésre s 
feddetésre méltó valamely nagy rossz ne találtassék. 

Mikor pedig ezt a feddhetetlenséget kivánja az apostol 
az Isten szolgáiban, úgy nem kell gondolkodni, mintha 



integra perfectiót, egész tökéletességet kívánna és azt 
akarná, hogy az Isten szolgái minden bűn nélkül valók 
legyenek. Nem azt akarja azzal mondani, mert tudta azt 
az apostol, hogy senki ez életbe oly tökéletes nem lehet, 
hogy minden bűn nélkül legyen. Hanem csak azt 
azzal mondani, hogy az egyházi szolgának, ha lehet, olyan 
személynek kell lenni, a ki olyan, másokat megbotránkoz-
tató nagy gonoszságban nem leledzett, melyet valaki mél-
tán néki szemére hányhatna, vagy a melyért vagy e vi-
lági vagy ekklézsiai fórumon kárhoztatott és megbüntet-
tetett volna. Mert az Isten szolgáinak egyik tisztek az, 
hogy ők a bűnök ellen feddőzzenek, már pedig miképen 
feddőzhetik az, az olyan bűnök ellen, melyekben ő leled-
zett és leledzik, mert félhet attűl, hogy a mirül ő mást 
fedd, olyannak ne mondja más őtet. Innét vagyon már, 
hogy Isten megkívánta azt az ótestamentumban, hogy a 
papok magukat tisztán tartsák. Innét, hogy a keresztvén-
ségnek kezdetiben oly szemesek voltak az emberek, hogyha 
valaki a keresztyének közül az üldöztetések idején, a 
haláltul való félelemnek miatta bálványimádásra veteme-
dett és abbul igazán megtért volna is, soha az egyházi 
szent hivatalra fel nem vétetett. Innét vagyon, hogy szent 
Péter is (I. Pét. V: 3.) azt kívánja meg az Isten szolgái-
ban, hogy ők az Isten seregének legyenek tüköréi, s mind 
szent és kegyes életekkel, mind igaz szeretetekkel, mind 
tiszta tudományokkal fényljenek mások előtt. Ne legyenek 
olyak, mint a pogányoknak Mercurius nevű bálványuk, 
kik magok meg sem mozdaltanak, mégis az utasoknak 
utat mutattanak, vagy olyak. mint a trombiták, kik ma-
gok nem harcolnak, mégis a vitézeket a harcra báto-
rítják, hanem a melv jóra másokat serkentenek, magok 
is azon jót cselekedjék, mert nagy gyalázat lészen, ha azt 
mondja valaki néki, a mit Krisztus a farizeusoknak (Máté 
XXIII. 3.): mindeneket a melyeket néktek parancsolnak 
megtartsátok és cselekedjétek, de az ő cselekedetek sze-
rint ne cselekedjetek: mert ők mondják, de nem cselek-
szik meg. 

Másodszor azt kívánja meg az apostol az Isten szol-
gáiban, hogy azok legyenek egy feleségnek. Melylyel azt 
akarja az apostol mondani, hogy egyszer szabad legyen 
az egyházi szolgáknak megházasodniok, a mint a mai 
ó-valláson való papok magyarázzák az apostol szavát, 
de (mert) ha özvegységre jutna, nem voina szabad mást 
házasodni, mert ha egyszer szabad, miért nem másszor? 
Hanem csak azt akarja azzal mondani, hogy sem ügy ne 
cselekedjenek, mint az apostol idejében élt zsidók, kiknek, 
a mint Justinus martyr írja, egyszerre öt feleségek is volt, 
és akármi kicsiny és alávaló okbúl is elválásrúl való levelet 
adván repudiálták feleségeket és mást házasodtanak. Sem 
úgy ne mint a Görögök, kiknek egyszerre két feleségek is 
volt és véteknek nem tartották, ha valakinek ágyasi vol-
tanak: hanem elégedjenek meg egyszerre egv féleséggel. 
És 

így az apostol szavaibul azt hozhatjuk ki, hogy az 
egyházi szolgáknak szabad megházasodni, mind azért, hogy 
az Isten rendelése, s az apostol tisztességes dolognak 
mondja, (Hebr. XIII.) mind azért, hogy az apostolok közül 
sokaknak volt feleségek ut loqu. I. Cor. IX. Sőt a keresz-
tyénségnek elein is sok nagy emberek és tanító atyák 
feleségesek voltanak, ut loqu. ex Hist. Eccl. 

Harmadszor azt kívánja, hogy vigyázók legyenek 
azok = olyak, a kik alhatnak ugyan, de csak annyit és 
azért, hogy az ő munka miatt ellankadott erejek megujjul-
jon. Az ő hivatalukban szorgalmatosak legyenek necsak 
nappal, hanem még éjszaka is, és tanuljanak, mivel az ő 
terhes hivataluk éjjeli és nappali szorgalmatosságot kiván. 

Negyedszer azt kívánja, hogy józanok legyenek: mér-
tékletesek mind ételekben, mind italukban, soha magukat 

ne terheljék úgy meg. hogy elméjek alkalmatlanná tétessék 
a józanon való gondolkodásra, tanulásra, és az ő hiva-
taloknak gyakorlására. 

Ötödször azt kívánja, hogy megékesítettek legyenek, 
melyet olyan szóval teszen ki. mely olyan embert teszen, 
a ki mindazt valami jó tisztességes és az ő hivatalához 
illik: cselekeszi, a kinek mind személye, mind beszédi, 
mind cselekedeti olyak. melvbül sem kevélynek sem áll-
hatatlannak. sem maga gondolatlanul valamit cselekedőnek 
nem lehet mondani. 

Hatodszor az kívánja, hogy gazdálkodók legyenek: 
olyak. kik magok is éljenek Istentől vett javaikból tisz-
tességesen és mértékletesen, de másoktul is, kivált a szű-
kölködő szegényektül jó akaratjokat meg ne vonják. 

Hetedszer azt kívánja, hogy legyenek alkalmatosak 
a tanításra. Melylyel nem azt akarja az apostol elmon-
dani, hogy legyen azoknak szavok a predikálásra, sem 
nem csak azt, hogy ők tudják azokat a fundamentumos 
igazságokat, melyekre a hallgatókat kell tanítani, hanem 
azt, hogy minden napon tudományukat úgy öregbítsék, 
hogy minden circumstantiára készek légyenek, úgy hogy 
a megháborodott elméjű embert tudják megcsendesíteni, 
a kevélyt confundálni, megzabolázni az ő felebarátját 
gyűlölőt. Tudják a megveszett erkölcsöknek megjobbítá-
sára a bűnösöket tanítani, a? isten parancsolati megtar-
tására serkentgetni, békességes tűrésre a nyomorúságokba 
oktatni. Mert az olyan egyházi szolga, a kinek tudomá-
nya nincsen, a ki ezekben és ehhez hasonlókban semmit 
sem tud, csak olyan mint a felhő, a kiben eső nincsen, 
olyan mint a világosság nélkül való csillag, olyan mint 
a tudatlan kormányos, a ki sem a szélnek, sem a víznek 
természetét nem tudja, olyan mint a vakot vezető vak. 

Olyannak kell hát lenni az Isten szolgájának, mint 
a jó cselédes gazdának, a ki tudjon az ő javaibul mind 
régivel mind ujjal cselédinek gazdálkodni. Meg kell mind 
az által azt vallani, hogy az egyházi szolgának tudomá-
nya, kegyes élete nélkül igen keveset ér, mert a ki tudo-
mányát kegyes életével meg nem ékesíti, hasonló az 
döghöz. Azért is mondotta régenten egy tudós: concio-
natoris vita és concionis anima: a prédikátor prédikáció-
jának lelke a predikállónak élete. 

Nyolcadszor azt kívánja, hogy ne legyenek azok 
bor mellett ülök. Utálatos minden emberben a részegség, 
mivel az embert oktalan állathoz hasonlóvá teszi és min-
den gonoszságra alkalmatossá. Utálni kell azért és nem 
kedvelleni azt az Isten szolgájának, Nem csuda hát, hogy 
az apostol méltatlannak ítéli az olyat az egyházi hiva-
talra, a ki részeges, mert semmi utálatosabb nincsen, 
mint a borban telhetetlen részeges pap. 

Kilencedszer azt kívánja, hogy ne légyen verekedő, 
hanem idegen a harcolástul. Tudjuk azt, hogy az Isten 
szolgái békességnek és szelídségnek szolgái, a verekedé-
sek pedig a háborgásokbúi, viszálykodásokból és az em-
bereknek keménységükből szoktanak származni. Azért az 
Isten szolgáinak olyaknak kell lenni, kik a jó békességet 
szeressék és kövessék, minden aprólékos boszantáson ne 
induljanak meg, másokat meg ne bántsanak, ha meghá-
boríttattak, könnyen csendesedjenek, és az ő ellenek vé-
tőknek meg engedjenek és ha kiket ők megbántottanak 
azoktól bocsánatot kérjenek, a másokkal való törvényke-
zésektől idegenek legyenek és mindeneket az Isten dicső-
ségére és az ő háza épületére cselekedjenek. 

Tizedszer azt kívánja, hogy ne legyenek nyereségnek 
rútúl kívánói, melylyel csak azt akarja mondani, hogy 
törvénytelenül ne igyekezzenek gazdagúlni, hanem minden 
útját, módját a gazdagulásnak távolítsa el, minemű az 
uzsora, ragadozás, és több száz törvénytelen gazdagulás-



nak eszközei, melyeket Isten a maga beszédében kemény 
büntetés alatt tilalmaz; vagy hogy meggazdagúlhasson, 
az ő egyházi hivatalán kívül, kereskedésre, vagy más 
egyéb hivatalra magát ne adja, hanem ha csekélyebb 
jövedelme, mint sem feles cselédjeivel abbul elélhetne, 
munkálkodjék tisztességesen szent Pállal az ő két kezei-
vel. Ne hízelkedjenek a bűnösöknek, azoknak bűnökben 
ne egyezzenek meg, hanem megszűnés nélkül azok ellen 
feddődzenek, hogy bátran elmondhassák azt az apostollal 
a mi vagyon I. Thess. II. 5. Soha hízelkedő beszédekkel 
nem, éltünk, sem fösvénységbül valamit nem mondottunk, 
a mint az Isten és ti is tudjátok. 

Tizenegyedszer azt kívánja, hogy legyenek idegenek 
a fösvénysegtül. Ügy is kell lenni: 1. azért, mert a fös-
vénység minden gonosznak gyökere, és olyan keserű kútfő 
melybül minden rendeletlenségek és veszettségek származ-
nak az eklában. 2. Azért, mert ez a bőn megosztja az 
embernek szivét az Isten és e világ között; Szolgáltat 
Istennek, szolgáltat a Mamonnak, már pedig az Idvezítő 
mondotta, nem lehet két Úrnak szolgálni. 

Tizenkettődször azt kívánja olyak legyenek, kik az 
ö házokban jól tudjanak elöl menni; melylyel felteszi az 
apostol, hogy a mely egyházi szolga a maga házát jól 
nem tudja igazgatni: az eklezsiát sem tudja; a ki pedig 
tudja igazgatni jól a maga házát az eklézsiát is. Azt 
pedig azért teszi fel az apostol 1. mert egy valami ház-
nép olyan mint az eklézsia; egy eklézsia pedig olyan mint 
valami nagy háznép, mivel egy háznép kevés személvek-
bűl, egy eklézsia pedig sok személyekbűi áll. 2. Azért, 
mert a ki négy öt személyeket, a mennyibűi áll sok ház-
nép is, nem tud jól igazgatni: mi módon tudna az sok 
személyeket kikbül áll az eklézsia, melynek Isten őtet 
pásztorául rendelte. Jól tudta azt Bartilius görög impe-
rátor, hogy az olyan ember alkalmatos az ország igaz-
gatására, a ki az ő házát jól tudja igazgatni, azért hagyta 
azt testamentumban a maga fiának, hogy olyan személye-
ket válaszszon consiliariusinak, a kik bölcsen és jól tudnák 
a magok házokat igazgatni. 

Tizenharmadszor azt kivánja az apostol, hogy a 
tudományban új ne legyen: ne kapjon az újságon, hanem 
az igazságon, azokat higyje, tanítsa, melyek az Isten be-
szédével megegyeznek. Egy kiváltképen való rossz jel az, 
az egyházi szolgában, a ki csak magát tartja bölcsnek, 
magán kívül pedig mást tudatlannak, a ki oly igaznak 
tartja a maga elméjének költeményeit, mint az evangyé-
liomi igazságokat. 

Tizennegyedszer azt kivánja az apostol, hogy jó tanú-
bizonysága legyen a kívül valóktul: legyenek olyan sze-
mélyek, kik vagy szóval, vagy írással tanúbizonyságot 
tegyenek az egyházi szolgának életérül. tudományárul er-
kölcsérül és magaviselésérül. 

Tizenötödször. Megkívántatik az Isten szolgáiban, hogy 
ők legyenek szelídek, alázatosak és nem kevélyek. Igen 
szemeseknek kell pedig lenni az egyházi szolgáknak, hogy 
a kevélységnek bűnébe ne essenek, mert akármely bűnre 
sem hajlandóbbak az egyházi szolgák, mint a kevélységre. 
Ugyanis, ha meggondolják, mely méltóságos legyen az ő 
hivataluk, hogy ők Isten szolgái, Isten titkainak sáfári, a 
mennyországnak kultsai, és a minden királyok királyá-
nak pecséti, ha érzik magukban, hogy ők tanúltak és 
ékesen szólók: hamar felfuvalkodhatnak és kevélység bűné-
ben leledzhetnek. El kell hát a kevélységnek bűnét nékik 
távoztatniok, mert ez a bűn az, melyért még az angyalok 
is az égbűl lehányattak, és mely miatt az ekklézsiában 
eleitíil fogva sok gonoszok származtak. Azért csapdosta 
Idvezítőnk a sátán angyala által szent Pált, hogy az isteni 
jelentésekben magát el ne hinné és ne kevélykednék. Jusson 

eszébe mindenkoron, minden Isten szolgájának az, a mit 
az Idvezítő mondott a maga tanítványinak (Máté XX. 26.) 
a ki nagy akar lenni, légyen tinéktek szolgátok. 

Tizenhatodszor, magára és minden ö cselekedetire 
vigyázónak kell lenni az Isten szolgájának, mert tudhatja 
azt, hogy az ördög száját eltátotta, hogy Őtet benyelhesse; 
tudhatja, hogy sok annak álnok mestersége, kikkel soka-
kat fösvénység által, mint Júdást, sokakét e világnak sze-
reteti által, mint Demást, sokakat kevélység által, sokakat 
pedig a kétségbeesés által vesztett el; tudhatja, hogy őtet 
is sokszor kivánja megrostálni, mint Pétert. Tudhatja, 
hogy soha senkinek jobban veszedelmére nem igyekszik, 
mint az egyházi szolgáknak, mert tudja, hogyha ezeket 
az egyházi hivatalban levő közönséges szolgákat, mérges 
italával megszédítheti, a kik az Isten beszéde tiszta vizé-
nek italára oda mennek: halált isznak, ha ezeket az Isten 
házának oszlopit megbonthatja, megerőtelenítheti, az egész 
épületnek a földre kell leomlani. Ha ezeket az Isten anya-
szentegyháza egén tündöklő csillagokat meghomályosít-
hatja, levetheti, ejtheti: mindenek zűrzavarba maradnak. 

Közli: Thury Etele. 

I R O D A L O M . 

** ^Egyetemi ifjak zsebkönyvé ire kaptunk elő-
fizetési felhívást. A könyv részletesen ki fog terjeszkedni 
az összes felsőbb tanintézetekre. Ismertetni fogja a theo-
logiai és jog-akadémiákat, a kereskedelmi-, gazdasági- és 
katonai iskolákat, a polgári- és népiskolai tanítóképez-
déket. a rajztanári-, festészeti- és zeneakadémiákat, a vasúti 
és távirdai tanfolyamot, az állatorvosi akadémiát. — Is-
mertetni fogja a »Mensa academica«-t, az egyetemi ifjúság 
kebelében fennálló segélyegyleteket, nyilvántartja az ösz-
töndíjakat, megadja a kellő utasításokat, hogyan és hol 
lehet nevelői, correpetitori, irodai stb. foglalkozást sze-
rezni. A mű 1896. február 15-én jelenik meg szerzők 
kiadásában. Ára 1 frt (2 korona). Egy forint és tiz kr. 
előzetes beküldése mellett a művet bérmentve küldik 
meg. Az előfizetési pénzek következő címre küldendők: 
Az »Egyetemi kör* főtitkári hivatalának, Budapest, IV., 
Lipót-u. 25. sz. bellusi Baross János, az »Egyetemi Lapok* 
felelős szerkesztője. Pivár Rezső, az »Egyetemi kör« fő-
titkára. 

** »Pál Apostol Élete és Levelei* című munkám 
XIX —XX. füzete (hét ívnyi terjedelemben) e hó végén 
okvetetlenül megjelenik. Szolgáljon e kijelentés megnyug-
tatásul a tudakozódóknak. Pozsony, 1896. február 3-án. 
dr. Masznyik Endre, theol. akad. igazgató. 

** *A magyar nemzet története* című tíz köte-
tes nagy munkából az Athenaeum kiadásában megjelent 
a Ill-ik kötet, melynek címe »Az Anjou-ház és örökösei 
1301—1439.« Ebben a kötetben a letűnt ezer év törté-
netének legfényesebb korszaka van leírva ; mikor a. magyar 
birodalom területe legnagyobb kiterjedésű volt és a magyar 
nemzet a leghatalmasabb és legműveltebb nemzetek egyi-
keként szerepelt Európában, s az európai események fej-
leményeire döntő befolyást gyakorolt. A kötet két jeles 
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történészünk Pór Antal és Schönherr Gyula tollából ke-
rült ki. Por Antal egy egész sereg, a korábbi történetírók 
által vagy függőben hagyott vagy rosszul értelmezett kér-
dést tisztázott, mert e kötetben egy pár százra menő 
értekezésének eredményeit s azt a gazdag anyagot, melyet 
ezek mellett gyűjtött, a nagy közönségnek is hozzáférhe-
tővé tette. Schönherr pedig Zsigmond hosszú uralkodásának 
idejét, az ő politikáját keleten és nyugoton, a hazai bel-
élet fejlődését tünteti fel nagy gonddal írt és szépen 
kidolgozott, munkájában, melynek megírásánál a Zsigmond-
kori okmánytárt is felhasználta, mely pedig még csak az 
előkészület stadiumában van. Mint Schönherr jegyzetei 
mutatják, ez a rendkívül gazdag gyűjtemény rendelkezé-
sére volt bocsátva, úgy hogy itt ő nemcsak a nyomtatott, 
hanem a kiadatlan anyagot is felhasználta. Alapvető mun-
kája ez a magyar történetnek egy pár évtizedre, mert 
Magyarország történetének Anjou- és Zsigmond-kori kor-
szaka még eddig ily részletességgel és szakértelemmel 
nem volt megírva. A testes kötetet nem kevesebb, mint 
42 darab művészi kivitelű, önálló műmelléklet és több 
mint 300 szövegkép díszíti. Ára 6 frt. Díszkötésben 8 frt. 
Kapható minden hazai könyvkereskedésben. 

** Örömhír cím alatt a mult év végén megjelent 
kis röpív havonként megjelenő képes lappá változott át. 
Szerkesztik: Kovács Lajos és Biberauer Rikhárd Buda-
pesten. Közöl apróbb bibliai elmélkedéseket, vallás erkölcsi 
oktató és irány-cikkeket, verseket, vallásos történetkéket, 
határozott evangeliumi keresztyén szellemben. Előfizetési 
ára egész évre 18 kr. Megjelenik június, július és augusz-
tus kivétel minden hónap utolsóján, félíven. — Az első 
szám cikkei: A napkeleti bölcsek és mi (képpel). Millen-
niumi sorok. Isten áld meg! (költemény). Mire tanít a 
pók r Honnan ered a Sylvester estéjének elnevezése ? 
Tud-e a jó Isten számolni ? — Az előfizetési pénzek és 
reklamációk Biberauer Tivadarhoz (Budapest, I. Város-
major-u. 4-8. sz.) küldendők. — Örvendetes jelenségnek 
tartjuk az evangeliumi vallásos lapok szaporodását általában 
is; annak meg különösen örülünk, hogy budapesti német 
ref. egyházunknak egyik oszlopos tagja és presbytere a 
magyar hiterősítő sajtó irányításán is buzgólkodik. A kis 
»Örömhír«-re Isten áldását kívánjuk s a vallásukat szerető 
hitfeleinknek melegen ajánljuk. 

** Zur Geschichte und Litteratur der Philo-
sophie Ungarn cím alatt a »Zeit.schrift für Philosophie 
und philosophise Kritik« c. bölcsészeti folyóiratban (szerk-
Falckenberg R. tanár Erlangenben, megjelenik Lipcsében) 
dr. Sslávik Mátyás tollából egy nyomtatott ívnyi cikk 
jelent meg, mely külön lenyomatban hozzánk is beküldetett. 
A cikkben áttekintést nyújt szerző a magyar filozófiai iro-
dalomról. Az áttekintés azonban nagyon vázlatos, a dol-
gozat inkább könyvészeti jegyzék, mint történet. De így 
is köszönet és elismerés illeti a szorgalmas szerzőt, ki 
évről-évre újabb és újabb dolgozatokban ismerteti a ma-
gyar szellemi életet a német folyóiratokban. A cikknek 
nagy érdeme, hogy jó indulattal van írva, hogy jó szín-
ben mutat be bennünket a németeknek. Az is dicséretére 

válik, hogy a régebbi és az újabbkori magyar filozófiai 
irányok és írók mindenikét felöleli, műveiket felsorolja, 
irányukat pár szóval jellemzi. Kár, hogy könyvészeti és 
kronologiai adataiba itt-ott hibák és tévedések csúsztak 
be; sajnálni lehet, hogy a magyar esztetikai írókat s Platón 
és Aristoteles magyar fordítóit nem említi meg s hogy 
rövid kritikai megjegyzéseiben, de különösen dicséreteiben 
néhol igen bőkezű. 

E G Y HÁ Z. 
Egyházi értekezlet Tiszáninnen. A Sp. Lapok 

legutóbbi számában Czinke István felveti a kérdést: »Hát 
mi tiszáninneniek nem látjuk-e még elérkezettnek az időt 
a megmozdulásra, a szervezkedésre, az egyházkerületi 
egyházi értekezletnek egyértelemmel való megalakítására?« 
A megvalósítás módjára nézve vagy a Tiszántúl, vagy a 
Dunamellék veendő mintául; ÖLZ £LZ egyházkerületi gyűlé-
sektől függetlenül vándorgyűlés alakjában, ez a kerületi 
gyűlésekkel kapcsolatban tartja értekezleteit. >Az első út 
talán könnyebb is, olcsóbb is, de a második meg hatá-
sában mélyebb, eredményesebb. Nekünk egyelőre a duna-
melléki mintát kellene választanunk, mert úgy talán köny-
nyebben és gyorsabban menne a megalakulás, s mert az 
útiköltségnek is mi legkevésbbé vagyunk bőviben.* A meg-
alakítandó értekezlet működési módjára, fegyvereire nézve 
ezeket írja a lelkes indítványozó: »Régóta panaszkodunk, 
hogy az ijesztő mértékben felszaporodott közigazgatási 
teendők kiölték a lelkét, letörték a zománcát az egyházi 
tanácskozásoknak, a presbyteriumoktól kezdve az egyház-
kerületi gyűlésekig. Ha egyelőre csak ezen segítünk is; 
ha azoknak a fontos életbevágó, sokszor égető, hiteleve-
nítő, egyházmegmentő kérdéseknek teremtünk egy élet-
képes szervet, a melyeknek pertraktálására az egyház-
kerületi gyűléseken most nem jut idő: már akkor is na-
gyot nyertünk s a kezdettel meg lehetünk elégedve*. — 
Tökéletesen igaza van Czinkének, munkába kell itt állni 
egymásután. Szervezzék akár a tiszántúli, akár a duna-
melléki mintára az egyházi értekezletet, a »miként,* másod-
rendű kérdés. Fődolog az, hogy ne csak tanakodjanak, hanem 
teremtsenek szervet a hit és egyházépítő buzgóságnak. 

A dunántúli püspökválasztásról írják Lapunk-
nak : Megindult immár nálunk is az alkotmányos moz-
galom, jőnek az információk, röpiratok a mi csendes 
Tusculanumunkba, a lelkészek, a kurátorok, presbyterek 
házaiba, bemutatva jeleseinket minden oldalról: Ecce 
homo! Én az efféle röpiratoknak — kivált ha a furor 
ecclesiasticus medrébe lépnek — nem vagyok barátja, 
mert azt tartom, hogy a bizalmat nem úgy kell kicsalni, 
kihegedülni az emberből, mint a bankót a tárcából, kijön 
az — nem keli félni — magától is, sőt akkor szép igazán, 
ha magától jön ki. Azt se tartom épületes dolognak, hogy 
a malom alatt, korcsmaszeren tárgyaltassanak az e fájta 
szellemi termékek, melyek mikroskóppal keresik azt a bi-
zonyos — más szemében levő — szálkát. Ám mondjuk, 



hogy így volt ez régen is (talán Genfben is) s úgy se 
tart sokáig: transit! De hogy túlbuzgó párthívek olyan 
nvilt levelek szerkesztésére és a presbyteriumokhoz küldöz-
getésére (volt eset rá, hogy hiányos bélyegzéssel) adják 
magokat, melyek közül egyik-másik már a személyeske-
dés vagy alaptalan gyanúsítás terére lép : ez olyan hely-
telen és tisztességtelen eljárás, melyet kénytelenek vagyunk 
nyilvánosan megróni és kíméletlenül megbélyegezni. 

Luther halálának 350 ik évfordulója alkalmá-
ból a következő felhívás közlésére kérettünk föl. Felhívás 
az ev. nt. lelkész, tek. tanító urakhoz, és az ág, hitv. ev. 
egyház minden rendű és rangú tisztelt híveihez! Luther 
Márton halálának 350-ik évfordulóját fogja e hó végével 
templomai és iskoláiban megünnepelni kegyeletesen a mi 
magyarhoni ágostai hitv. evang. egyházunk. A Luther-
társaság ez alkalomból 600 ingyen példányt oszt ki Luther 
életrajzából s kiadja az »Ágostai hitvallást« magyar for-
dításban. A művet tiszt. Paulik János budapesti evang. 
hitoktató fordította a latin eredetiből s tájékoztató és 
tanulságos bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta. A Luther-
társaság e müvet főtiszt. Baltik Frigyes püspök és Poszvék 
Sándor theol. igazgató urak beható bírálata alapján adta 
ki. A bevezetésből megtudja a kegyes olvasó az ágostai 
hitvallást megelőző eseményeket, keletkezésének történetét, 
megismeri az ágostai hitvallás elvein nyugvó protestan-
tismus hatásait, a mint az egyszerű és világos tanaival 
bensőbbé tette a vallásosságot, mélyebbé az erkölcsiséget, 
meghonosította a műveltséget és a szabadságnak is jó 
szolgálatot tett. A mű ára (hét nyomtatott ív) csak 30 kr., 
oly csekély ár ez, a mely mellett a legszegényebb hivünk 
is juthat ezen közkincsünk — az ágostai hitvallás — 
birtokába. Kérve kérjük a nt. lelkész és tek. tanító urakat 
s egyházunk minden rendű és rangú hiveit ezen műnek 
buzgó terjesztésére. A mű megrendelhető tek. Falvay 
Antal luthertársasági jegyző urnái (IV. ker. Deák-Ferenc 
utca 4. szám.). Minden megrendelt 10 példány után egy 
ingyen példány jár. Az Úr velünk! írtam Budapesten, 
1896. évi február hó 1-én. Bachat Dániel, Luthertársa-
sági alelnök. 

Kolozsvári egyházközségünkben, mint nekünk 
írják, a febr. 2-iki egyh. képviseleti közgyűlés kimondotta 
egyhangúlag a harmadik templomnak a Hidelvén leendő 
felépítését 60,000 frt költséggel s még a f. évben kivánja 
az alapkő letételét. A templom-alapra még a gyűlés folya-
mán Szász Domokos püspök 500 frtot, dr. Kolozsváry 
Sándor gondnok és Dávid Antal presbyter 100 - 100 frtot 
ajánlott fel. A hívekre 2 % kirovás vettetett. Gyűjtő-bizott-
ság küldetett ki. A konfirmációi oktatás az eddigi 10 nap 
helyett hat hétre terjesztetett ki. A konfirmándusokból 
egylet alakítása mondatott ki s elhatároztatott, hogy min-
denik növendék az ünnepély alkalmával — a melytől a 
vizsga külön választatott — egy-egy új-testamentumot kap 
emlékül. A belmissziói munkára az iskolák termei áten-
gedtetnek (felolvasásokra, számos összejövetelekre stb.) és 
a presbyterium költségvetésileg bizonyos összeget szavaz 
meg a népies iratok teresztésére, ingyen leendő kiosztha-
tására. A tanítók már is szépen buzgólkodnak e téren. 
Vallásos estélveink folyton látogatottak úgy, hogy alig fér-
nek dísztermünkbe. A böjtben ismét öt felolvasást fogunk 

tartani. »A Szenvedő Jézus jellemképe* cím alatt a szen-
vedés történetét dolgozzuk fel. Molnár Albert febr. 26-án 
az úrvacsoráról, márc. 4-én Kenessey Béla a Gecsemáné 
kerti jelenetről, 11-én Pokoly József a főpap udvarán 
lefolyt eseményekről, 18-án Nagy Károly Krisztus Pilátus 
előtt és 25-én dr. Kecskeméthy J. Jézus a keresztfán. — 
Midőn az egyház belső építésére irányuló eme szép törek-
véseket elismeréssel regisztráljuk, azokra egyszersmind 
szivünkből kívánjuk a kegyelem Istenének áldását! 

A javított magyar bibliáról érdekes dolgokat ír 
a Sp. Lk. legutóbbi száma, melyben egyszersmind mutat-
vány is olvasható a revideált Károliból. kapcsolatosan a 
régi Károli-, Káldi-, Csipkés- és Kámori-féle fordításokkal. 
A cikk bevezető része a következőket mondja: »A magyar 
protestánsok biblia-javító munkásságának már egész tör-
ténete van. Mikor Duka Tivadar kezdeményezésére az 
angol biblia-terjesztő társaság a javítás költségeire szíve-
sen vállalkozott — a munkához való erők eléggé szép 
számban voltak s reményleni lehetett a munka gyors fo-
lyását és bevégződését. Áz első vállalkozók közül azon-
ban Keresztes József, nagyenyedi tanár csakhamar kidőlt, 
megemésztette ifjan a munka-szenvedélye, a magasra tö-
rekvés tiszteletre méltó vágyás így az általa elvállalt fel-
adatot át kellett vennie a megfogyatkozott csapatnak. A 
munka új felosztása után csakhamar elvesztette a biblia-
javító bizottság Hunfalvy Pált, utóbb pedig — a kiben 
méltán vetette legfőbb bizodalmát — el kellett temetnie 
dr. Ballagi Mórt, a ki hajdan egymaga is erőt érzett ma-
gában arra, hogy a Károli Gáspár utóda legyen. Ez a 
veszteség megállította a biblia-javítás ügyét jó időre, mivel 
a Mózes 3-ik és 4-ik könyveinek javítása s az egész hat 
első könyv superrevisiója a dr. Ballagi Mór és Radácsy 
Gy. feladatai közé tartozott. A hazai protestantizmus nem 
igen nyughatatlankodott a munka késedelme miatt; de 
Albion felől csendes panasz-hangokat hozott a szellő s a 
megfogyott központi bizottság, élén Szász Károly püspök-
kel (a ki jóformán egymaga képezte most már az egész 
bizottságot is és emelte annak összes terheit), megmozdí-
totta a megfeneklésnek indult ügyet (a Rallagi részét át-
vette R. Gy.) s ma már odáig jutottunk, hogy testi sze-
meinkkel láthattuk a hat első könyv javított kiadását. (Mi 
még nem láttuk. Szerk.) Habár nem nagyon láttuk is 
érdeklődni a prot. közönséget e szent munka iránt és 
habár a prot. sajtó sem igen próbálta szítogatni ez irány-
ban az érdeklődés tüzét: mindamellett is lehetetlen, hogy 
megnyugvással s némi örömmel ne vegye tudomásul ez 
is, amaz is, az idáig elért lassú eredményt, a melynek 
nyomán a további munka némi tekintetben már könnyebbé 
lehet. A minden oldalról hangoztatott beimissziónak hatal-
mas eszközévé válhatik ez az újított biblia, a melynek 
nyelvével nem kell majd a másként oktatott embernek 
annyit törődnie, mint a 300 éves Károli-bibiláéval s az 
új magyarságra kapatott művelt elem is inkább meg fog 
— talán! — barátkozni a szent dolgok okmánytárával, 
ha abban a XIX. század nyelvét is felismerheti A theol. 
oktatásnak okvetetlenül könnyebbségére lesz.« 

A felfalusi ev. ref. egyházközség elöljárósága 
Szabolcska Mihály lelkész és Baki András aláírásával 
kérelmet intéznek minden jó szivekhez templomuk építése 
érdekében. Új templomunk alapkövét óhajtanánk mondja 
a kérelem, mi is letenni még ez évben, hazánk millennáris 
esztendejében. Össze is gyűjtöttünk már e célra magunk 
között szegénységünkhöz és csekély számunkhoz képest 
egy akkora összeget — mintegy nyolc ezer koronát — 
mely csaknem egy egész harmadát teszi ki mindnyájunk 
egy esztendei jövedelmének. Szóval mi próbáltunk magun-
kon segíteni, hiszszük, hogy Isten is megsegít bennünket. 



Ez az első jogcímünk a segélykérésre. A második; hogy 
mi itt oláh és szász nyelvű hazánkfiai között semmi téren 
sem akarjuk hagyni magunkat. Mert mi egyházközségün-
ket minden szempontból úgy tekintjük itt, mint ama nagy 
fölségnek, az ezer esztendős magyar államnak leghűbb 
testőrgárda ezredéből való őrszemet. Kétszeresen szent 
lesz a mi templomunk, mert bástyafala is lesz az itt min-
denkor a leghűbb magyarságnak, a református székely -
magyarságnak. Kérünk azért szeretettel mindenkit — a 
kihez eljut kérő szavunk — hogy nyújtson ha csak egy 
tégladarabkát, ha csak egy pár fillért is a mi építendő 
templomunkhoz. A szives adományok »Szabolcska Mihály 
Szász-Régen« címzéssel küldendők lehetőleg ez év május 
végéig, a mikorra a végleges elszámolást szeretnénk meg-
ejteni. 

Káplán kerestetik. A dunántúli ev. ref. egyház-
kerület pápai egyházmegyéjében a 27 anyagyülekezet 
mellett jelenleg egy káplán sincs. A ki a káplán urak 
közül helyét változtatni óhajtaná, az Acsádon azonnal 
helyet találhat. Az esperesi hivatalnál kell jelentkezni. 
lakácsi, p. h. Veszprémmegye. (Beküldetett.) 

I S K O L A . 

A sárospataki főiskola 1895. évi zárszámdása, 
mint az igazgató-tanács megállapította, a közpénztár és a 
tápintézeti pénztárnál együttvéve 141,574 írt 90 kr. bevételt, 
134.659 forint 47 kr. kiadá-t és 6915 írt 53 kr. fölös-
leget tüntet fel. Az 1896-ik évi költségvetésben az iskola 
igazgató-tanácsa a bevételt 101.275 frt 01 krban, a ki-
adást 100.577 frt 15 krban előirányozta. 

Harc az iskolákért H.-M.-Vásárhelyen. Hódmező-
vásárhely város törvényhatósága a mult évi októberi gyű-
lésén a ref. egyház főgimnáziumának építésére 40.000 frtot 
szavazott meg oly módon, hogy az összeget kölcsön veszi, 
a kamatot és a tőketörlesztés részleteit pedig a gyámpénz-
tári tartalék jövedelméből fogja fedezni. A belügyminiszter 
azonban a határozatot nem hagyta helyben, mert a gyám-
pénztári alap rendeltetésénél fogva ilyen célra fel nem 
használható. Ezzel a leirattal egyszerre érkezett le Wlassics 
miniszternek másik leirata, melyben megtagadja a törvény-
hatóságnak a külterületi felekezeti iskolák segélyezésére 
kért 12 frt államsegélyt azzal a megokolással, hogy a kor-
mány csak községi iskoláknak, tanítók fizetésének kiegé-
szítésére engedélyezhet segélyt. A két leirat a református 
egyháznál nagy megütközést keltett. — Méltán. 

A debreceni kollégium a párbaj ellen. A deb-
receni joghallgatók között az utóbbi időben rendkívül 
elharapózott a divatos bárbajmánia. Ennek elejét veendő 
a főiskolai akadémiai tanács e hó 1 -én tartott gyűlésében 
a párbajban vétkeseknek talált hét ifjat az iskolai törvé-
nyek alapján a tanintézetből egyszerűen kilépetteknek 
nyilvánította ki. 

A debreceni tanári kör február 1-én Dóczi Imre 
elnöklete alatt tartott havi gyűlésében a felsőbb leányis-
kolái neveléssel foglalkozott. Jelen volt a tagok szép szá-
mán kívül a debreceni ev. ref. felsőbb leányiskola teljes 

tanárkara. Felolvasó dr. Gulyás István, főiskolai tanár a 
kérdés alapos és eszméletes tárgyalása után azon indít-
ványt tette, hogy 1. sürgettessék a felsőbb leányiskolák 
mostani célszerűtlen tantervének mielőbbi reformja 2. mon-
dassék ki a felsőbb leányiskoláknak olyatén rendezése, 
hogy azok a 8 osztályú középiskoláknak műveltséget nyújt-
sanak, tekintettel Wlassics miniszter ismeretes rendeletére 
is. A kör az első pontot elfogadta, a másodikat azonban 
nem, de kívánja, hogy a felsőbb leányiskolái tanítás, ha 
szélesebbkörű nem is. de mindenesetre intensivebb, ala-
posabb legyen. 

EGYESÜLET. 
A skót biblia-társaság hazánkban, mint a hoz-

zánk beküldött angol nyelvű táblás kimutatásból olvassuk, 
eladott a mult évben (1894. dec. 1-től, 1895. nov. 30-ig) 
2393 drb egész bibliát (2871 frt 67 kr.), 11.288 drb új-
testamentumot (2011 frt 85 kr.) 4218 drb bibliarészietet 
(161 frt 66 kr.), összesen tehát 17899 drb bibliát 5045 frt 
18 kr. értékben. Az eladott egész bibliákból magyar nyelvű 
volt 1287, az újtestamentumból 6695, a bibliarészekből 2043. 
A társaság vallásos könyveket is terjeszt, még pedig szép 
sikerrel. Eladott a mult évben 15543 drb nagyobb vallásos 
könyvet (4791 frt 30 kr.), 30.093 drb vallásos füzetkét 
(traktátus, 622 frt 61 kr.), összesen tehát 68.485 drb val-
lásos iratot 10459 frt 9 kr. értékben. Az eladott vallásos 
könyvekből magyar nyelvű volt 10.409, a vallásos füzet-
kékből 19.265. Jellemző ebben a statisztikában hogy míg 
a magyar nyelvű bibliák a hazai összes biblia forgalom-
nak 60%-át teszik, addig a magyar vallásos iratok csak 
mintegy 48%-át képezik a hazai összes traktátus forga-
lomnak. A társaság magyarországi megbízottja Moody 
András skót lelkész (Budapest, Rudolf-rakpart 7. sz.), a 
ki 14 kolportör által eszközli az iratterjesztést, még pedig 
a mint a fentebbi adatok mutatják, örvendetes sikerrel. 
Még örvendetesebb ebben a dologban az, hogy a vallásos 
iratok kelendősége hazánkban évről-évre növekedik. Most 
már olyan körökben is hozzáfogtak a terjesztéshez, melyek 
eddig idegenkedtek az ilyen munkától. Kezdik belátni, hogy 
a traktátusok a mai könyves világban egyik nélkülözhetlen 
eszköze az Isten igéje hirdetésének. A pap a templomban, 
a tanító az iskolában élő szóval hirdeti az evangéliumot; 
a traktátus, ha valóban jó, ezer meg ezer családban szin-
tén az »igét prédikálja«, csakhogy nyomtatott szó alak-
jában. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Békési Gyula, tankerületi főigazgató Debrecen-

ben e hó 3-án önkezével vetett véget életének. Békési a 
debrecei kollégiumban előbb tanár, később gimnáziumi 
igazgató volt, honnan a közoktatásügyi minisztérium bi-
zalma 1884-ben a tankerületi főigazgatóságra hivta el a 
kiváló képzettségű paedagogust. Mint tankerületi főigaz-



gató a vidéki kisebb ref. gimnáziumok emelésén buzgón 
és sikerrel működött. Mint igazgatónak a rend és pon-
tosság voltak irányelvei. Mint tanár a tankönyvirodalmat 
két ma is használt művel (latin nyelvtan és számtan) 
gazdagította, Utóbbi időben anyagi zavarai miatt kemény 
támadást intéztek ellene és a törvény s a nyilvánosság 
előtt is meghurcolták. Ez a körülmény sodorta a tragikus 
halaiba. Özvegyet és öt gyermeket hagyott hátra. 

f Reinkens József Hubert bonni ó-katholikus püs-
pök meghalt jan. 4-én. 1821. március 1-én szül. Burtscheid-
ban Aachen mellett. Ez utóbbi helyen sokáig gyári munkás 
volt, míg a gimnáziumba léphetett. A theologiát és filozofiát 
Bonnban végzé. Miután 1850-ben Münchenben elnyerte a 
theologiae doctoratust., Boroszlóban habilitáltatta magát és 
itt 1857-ben nevezték ki rendkívüli tanárnak. Az infallibili-
tási dogma meghozatalakor Döllingerrel, Schulteval. Frid-
richhel és Michaelissal azok élere állt, a kik a dogma 
behozatalának ellenszegültek. Egyik szerkesztője volt ő is 
a vatikáni zsinat ellen 1870. aug. 27-én megjelent nürn-
bergi nyilatkozatnak. Számos egyházjog és egyháztörténelmi 
tudományos és népies irataival mutatta ki a dogma hely-
telen és tarthatatlan voltát. Mikor a Münchenben tartott 
(1871. szept.) ó-katholikus congressus kimondá az elsza-
kadást, néhány ó-kath. gyülekezet alakult, a melyek az 
Utrechti érsek alá helyezkedtek. Beinkens ekkor nagy kör-
útat tett, melyben párthiveit buzdítá. A második 1872. szept. 
havában Kölnben tartott congressus az ő javaslatára el-
fogadta, hogy az államhoz forduljanak az igazi katholikus 
egyház elismeréséért és hogy egy bizottság küldetnék ki, 
a mely az egyház reconstruálását püspökválasztással kez-
dené meg. Á bizottság 1873. évi júniusban Kölnben jött 
össze, a mely miután a Schulte által benyújtott alkotmány 
tervezetet elfogadta, a választáshoz fogott A delegáltak 
egyhangúlag Beinkenst választották püspökké. A hivatali 
esküt 1873. október havában tette le a porosz kultusz-
miniszter kezeibe. Székhelyévé Bonnt tette. Ő vezette az 
azóta tartott zsinatokat és az ó-katholicismus ügyét szóval 
és írással eredményesen védte. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hirek. Mitrovics Gyulát a kiállított 
esperesi consensus alapján e hó 6-án tekintélyes küldött-
ség hívta meg debreceni papi székébe. Mitrovics még e 
hó folyamán elfoglalja lelkészi állását, minekfolytán Sáros-
patakon az ő theol. tanári tanszékét a második félévre 
ideiglenesen töltik be. — Dr. Bartók Jenő, debreceni ev. 
ref. főgimnáziumi segédtanár e hó 3-án az űjszövetségi 
görög nyelvből és exegesisből docensi vizsgát tett Debre-
cenben, még pedig oly szép sikerrel, hogy a próbaelőadás 
tartásának mellőzésével promoveálták. Debrecenben Bartók 
állott először theol. docensi vizsgálatra. Üdvözöljük! — 
Hazslinszky Frigyes eperjesi kollégiumi tanár és hírneves 
botanikus nyugalomba vonult, még pedig 1600 forinttal, 
mely összeget már a felekezeti tanárok életbeléptetett űj 
nyugdíjintézete szolgáltatja az érdemes tudósnak. 

* Vallási statisztika. Keane A. H. számítása sze-
rint az egyes vallások hívei milliókban számítva így cso-
portosulnak: Keresztyén van: 348'3, Ázsiában 195, Afri-
kában 5'1, Amerikában 116, Ausztráliában 4, összesen 

492 9. Ezek közt római katholikus: Európában 156, 
Ázsiában 8*5, Afrikában P2, Amerikában 57, Ausztráliá-
ban 0 9, összesen 223"6. —Protestánsok: Európában 86, 
Ázsiában 10, Afrikában 0'8, Amerikában 59, Ausztráliá-
ban 3'1, összesen 149'9. Görög-keleti: Európában 92, 
Ázsiában 6, Afrikában 0 03, összesen 98"03. — Örmények, 
malchitok, koptok, abessziniaiak és más keresztény szekta: 
Európában 14'3, Ázsiában 4, Afrikában 3, Ausztráliában 
003, összesen 2L'33. — Zsidók száma: Európában 5"5, 
Ázsiában 0 26, Afrikában 0'43, Amerikában 030, Ausz-
tráliában 0'015, összesen 6'5. —Mohamedánok: Európá-
ban 575, Ázsiában 160, Afrikában 40, Ausztráliában 0T5, 
összesen 205'8. — A hinduk és shikek száma 207"4. 
Buddhistáké 430 millió. — Pogányok száma: Ázsiában 15, 
Afrikában 125, Amerikában 14, Ausztráliában 16, Euró-
pában 0'02, összesen 155 6. A mohamedánokra, hindukra, 
buddhistákra és pogányokra vonatkozó számok csak nagyon 
hozzávetőlegesek. Mindössze tehát 493 millió keresztyén 
áll szemben 1006 millió máshitűvel. 

* Sz. Nagy Károly jubileuma. Január 28-án ünne-
pelte a debreceni ev. ref. egyház nagynevű kántorának, 
Sz. Nagy Károlynak 50 éves jubileumát, a kit találóan 
nevezett az ünnepély egyik szónoka, Kovács Lajos tanító-
képezdei igazgató »magyar Goudimelnek*, mert az ő mű-
vészi zsoltárdallamai évtizedek óta ezer meg ezer prot. 
templomban hangzanak. A kitűnő zeneművész ünnepel-
tetése a presbyterium díszközgyűlésével vette kezdetét, 
melyet Kiss Aron püspök, maga is hires énekes és költői 
lélek egy meleg sziv átérzett szavaival nyitott meg és 
indítványozta a jubiláns meghívását. Ennek megtörténte 
s a lelkes éljenzések lecsillapulta után Simonffy Imre, 
polgármester s főgondnok üdvözölte a jubilánst a presby-
terium részéről szép beszédben. Azután Némethy Lajos 
lelkész megkapóan ecsetelvén az ünnepelt férfiú érdemeit, 
átnyújtotta neki a presbyterium ajándékát, egy művészi 
kidolgozású ezüst lantot. Majd a küldöttségek következtek: 
1. a főiskola tanárkara, melynek nevében Kovács Lajos 
üdvözölte remek beszéddel; 2. a zenede, melynek megbí-
zásából Sesztina Lajos tartott üdvözlő beszédet; 3. a 
debreceni tanítótestület, szónok, Dávid Mihály elnök; 
4. a városi dalegylet, szónok Márk Endre7 emléktárgy: 
a jubiláris megfestett arcképe, melyet szimbolikus jelvények 
környeznek. A zenede ajándékát: ezüst tálcán ezüst ser-
leget és egy élővirág koszorút, a virágok bájos testvérei, 
három szép leány adta át, s az egyik közülök még vers-
sel is felköszöntötte az ifjú lelkű ősz tanárt. A díszköz-
gyűlést Kiss Áron zárta be. Délután a zenede rendezett 
az ünnepelt tiszteletére hangversenyt, melyen főként a 
jubiláns méltó fia, i f j . Sz. Nagy Károly, budapesti orgo-
nista zenetanár ragadta el a közönséget egy saját szer-
zeményét interpretáló művészi játékával. 

* Fejér vármegye millenniumi árvaháza. Székes-
Fehérvárról írják nekünk febr. 3-iki kelettel a következő 
szép levelet: 1894. február havában Fejérmegye egy bizott-
ságot küldött ki egy javaslat készítésére, hogy a megye 
miként ünnepelje meg méltóan hazánk ezredéves ünnepét. 
A fejérvári káptalan egyik kitűnő tagja azt indítványozta, 
hogy egy művészi értékű történeti kép készítése által ünne-
peljük honalkotásunk ünnepét. Egy vallásosságáról híres 
gróf azt indítványozta, hogy készíttesse el a megye szent 
István királyunk szobrát. Ezek felett folyt az érdemleges 



vita s meg lett állapítva, hogy a kép vagy szobor 40—50 
ezer forintot igényel. Ekkor feláll egyik kis gyülekezetünk 
köztiszteletben álló református lelkipásztora s a Krisztusi 
szeretettől áthatott meggyőző és megnyerő érvekkel az 
elhagyatott árvák nyomorult sorsára hivta fel a bizottság 
figyelmét s azt indítványozta, hogy Istennek ezer éves 
áldását köszönje meg Fejérmegye egy megyei árvaház fel-
állításával ; az lenne a legszebb, ha azokat az árvákat, kik 
most mint a társadalom átkai nőnek fel, megmentenénk 
s a haza és egyház hasznos tagjaivá nevelnénk fel. Az 
indítvány elfogadtatott. De hogy az megvalósuljon, sok aka-
dályt kellett legyőzni és itt az indítványozó bámulatos 
tevékenységet fejtett ki. A helyi lapokban, tollával, gyűlé-
seken. értekezleteken, összejöveteleken, mindenütt, hol arra 
mód és alkalom kínálkozott gyújtó, lelkesítő szónoklatával 
egyenként gördítette el az akadályokat sorra. Fejérmegye 
rendes közgyűlésén az indítvány megvalósult. A megye 
egyhangúlag 260,000 frtot szavazott meg egy megyei árva-
ház létesítésére. Elhatározta, hogy az árvaház 1896. évben 
felépíttessék s 1897-ik évben az árvák menhelyéül átadas-
sék. — így működik az Istennek lelke az erőtelen, de ma-
gasztos hivatását jól ismerő és azt híven betölteni törekvő 
szolgája által. Hogy nagytiszteletű uram is velünk együtt 
örvendezzen, megsúgom, hogy ez a lelkipásztor, Fejérmegyé-
nek e buzgó bizottsági tagja: Vasadi Balogh Lajos. Székes-
fehérvár 1896. febr. 3. Szüts A. (Gratulálok. Szerk.) 

* Sylvester estéjének elnevezése. Mikor Rómá-
ban a keresztyénség terjedni kezdett és a pogányság még 
mindig hatalmas volt, az ó-év utolsó napját nagy lako-
mákkal, herce-hurcával, bohókás játékokkal ünnepelték 
meg. Az akkor élő római püspököt, Sylvestert, ez felet-
tébb bántotta. Egyszer csak arra gondolta rá magát, hogy 
e napon estéli isteni tiszteleteket fog tartani Róma kápol-
náiban és templomaiban s így majd megmutatja a pogány 
világnak, hogy milyen másképen fejezi be a keresztyén 
ember az esztendő utolsó napját. Sylvester intézkedésének 
volt is sikere. A közvélemény a keresztyénség előnyére 
döntött. Idővel a pogány garázdálkodások mind ritkábbak, 
az utcák csendesebbek lőnek. A templomok megteltek. A 
jó diadalmaskodott a rossz felett. E kegyes Sylvester püs-
pök emlékére nevezték el az év utolsó estéjét Sylvester 
estéjének. (»Örömhír*). 

* Észak-Amerikában egy syndicatus egy új vá-
rost akar alapítani. Az ott működni akaró egyházaknak 
helyet és pénzt bocsát rendelkezésére. >Egy város tem-
plomok nélkül — mondja a társulat elnöke — semmit 
sem ér. A zuluk és az Egyesült-Államok között a különb-
séget a keresztyénség teszi.* Ezzel a mondásával az elnök 
teljesen kifejezte a modern civilizáció igazi bölcseletét. 

* Franciaországban az az irányzat kezd uralko-
dóvá lenni, mely a concordatum és az egyház állami 
segélyezése megszüntetésére törekszik. De a pápára nézve 
«nevetség*, mivel ez egyház és az állam rég szétválaszt-
vák. Gróf Lefebure De Beheine-nek Rómából való hirtelen 
visszahivatása a »The Chronicle« szerint új egyházpoli 

tika inaugurálását jelenti. Egy olyan egyház, mely nincs 
teljesen megromolva, visszadobná a szecularizált állam 
pénzét, de hát Róma köztudomás szerint sohase utasítá 
vissza a csengő aranyokat. 

* Európai egyetemek Chinában. A chinai kor-
mány, mely a china-japáni háború szerencsétlen kimene-
tele óta belátta az elzárkózottság hátrányait, újabban 
mindent megtesz, hogy megnyissa a birodalom kapuit az 
európai kulturának. Tiencsinben európai mintára egyetemet 
állítanak, mely leginkább a műszaki tudományokat fogja 
kultiválni Az egyetem igazgatója Charles D. Tenney ame-
rikai állampolgár lesz, a tanárok pedig részben külföldiek, 
részben chinaiak lesznek. Az előkészítő iskolával kapcso-
latos tiencsini egyetemet még az idén megnyitják és hasonló 
alapon több már egyetemet terveznek a birodalom külön-
böző részeiben. Ez egyetemek előreláthatólag messze kiható 
kulturális átalakulások kiindulási pontjai lesznek a mennyei 
birodalomban, bár kétségtelen, hogy a tervezett reformok 
az ezredéves elszigeteltség után csak lassan és sok vissza-
eséssel fogják megteremni az óhajtott gyümölcsöket. 

467/1896. sz. 

Pályázat theologiai akadémiai tanszékekre, 
Az 1896-ik év folyamán tartandó egyházkerületi köz-

gyűlésen választás útján a nagyenyedi ev. ref. Bethlen-
Kollégium theologiai akadémiáján elhalálozás folytán meg-
üresedett három rendes tanszék fog betöltetni. 

E tanszékek egyikével az o-, másikával az újszövetségi 
exegetikai, harmadikával a systhematika theologiai és a 
rokon tudományok tanítási kötelezettsége jár a konventi 
tantervben megszabott heti maximális óraszámmal. 

E tanszékek mindenike után járó javadalom évi 
1650 frt készpénz, 50 frt ötödéves fizetési pótlék, ter-
mészetbeli lakás, vagy 300 frt lakbér és esetleg vetemé-
nyes kert rész. 

Az alkalmazandóknak a kollégium minden lehető 
esetre (végkielégítés, nyugdíj, özvegyek és árvák ellátása 
stb.) szorosan ugyanoly kötelezettségek ellenében, ugyan-
olyan jogokat biztosít, milyenek az állami, illetőleg más 
nyilvános tanintézetek tanáraira nézve az 1885. évi XI. 
és az 1894. évi XXVII. országos törvénycikkekben vannak 
megállapítva. 

Az állomás 1896. szeptember 1-én foglalandó el. 
A pályázni óhajtók életkorukról, vallásukról, képe-

sítettségükről, eddigi alkalmaztatásukról és irodalmi mű-
ködésükről szóló bizonyítványokkal felszerelt folyamodvá-
nyaikat az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó Igazgató 
Tanácsához 1896. évi március hó l-ig nyújtsák be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület Igazgató Tanácsá-
nak Kolozsvárit, 1896. évi január hó 28-án tartott ülé-
séből. 

Márkus János. Szász Domokos, 
titkár. ref. püspök, mint elnök. 
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bé rháza ) , h o v á az elöfiz. és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z 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 . 

Megjeleiiik iniiideu vasárnap. 
Előfizetési ára: 

F é l é v r e : 4 frt 50 kr; egész é v r e : 9 f r t . 

Egyes szátn ára tiO kr. 

Egy nevezetes évforduló. 
Megvallom őszintén, a magam részéről nem 

igen ra jongok az évfordulókórt . Sohasem törőd-
tem igen sokat az évszámokkal, sőt volt idő, a 
mikor emlékező tehe tségemet azon kap tam rajta, 
hogy igen nevezetes évszámokat sem tar tot t meg. 
A tisztesség okáér t azután hozzá is lát tam a 
legnagyobb hiányok pótlásához. Másfelől beláttam, 
hogy az igazi kiváló emberek re és tényleg nagy 
eseményekre emlékeztető évszámok bámulatos 
ha tás t gyakorolnak az e lmékre s alkalmasok arra , 
hogy hasznos elmélkedések kiindulási pont jává 
tegyük őket. Ilyen nevezetes évszám az 1546-ik 
év, mely február 18-án 350 évvel ezelőtt Luther 
Márton földi élete fáklyájának kialvását látta. 

Nem tehetek róla, de mihelyt Lu the r t em-
lítem, Kálvin is eszembe jut. Egy óriási, nagy 
mozgalom legkiválóbb képviselői s egymást ki-
egészítő nagy férfiak voltak. Élesen kimetszet t 
egyéniség volt mindkettő, de egyúttal mindket tő 
egyénisége ós je l leme annyi ra a Krisztus által 
nyújtot t erőkből alakult, hogy akármelyiket emle-
ge t jük : mindenképen ki kell emelkednünk a 
szűkkeblűség, kizárólagosság és kicsinyeskedés 
posványaiból. Róluk szólva, nem annyi ra az ju t 
eszünkbe, hogy mit tet t L u t h e r vagy mit tett 
Kálvin, mint inkább az a sokkal á l ta lánosabb és 
dicsőséges kérdés száll a jka inkra : Mit tesz az 
Úr, a kegyelem Istene azok által, a kik bűneiket 
komolyan megbánták, a kik idvességüket félelemmel 
és rettegéssel munkálták s a megfeszített és feltáma-
dott Krisztusban békét találva, szembe mertek szál-
lani az egész világgal. 

L u t h e r is, Kálvin is typus . Azoknak az em-
bereknek a typusa, a kiket a világ meg nem 
ért, de érzi, hogy belőlük csodás, ember feletti 
erő árad ki, a kik az ember i tekintélyt a Krisz-
tus által adott szabadsággal s a mindent össze-
törni vágyó hi te t lenséget a Krisz tus által adott 
bizonysággal szégyenít ik meg s a kiket nem a 

fölcli érdek, gazdagság vagy hiúság, hanem az 
Isten Lelke vezérel, mely szigorúvá teszi őket 
a megátalkodottsággal , jó indulatúvá a bűnbánat -
tal, alázatossá Istennel s lelkiismeretessé és hajt-
ha ta t l anná az emberekkel szemben. 

Valóban, L u t h e r halálának 350. évfordulója 
nekem nem egy ember, különben érdekes és 
tanulságos tör téne té t ju t ta t ja eszembe, hanem 
azt a nagy igazságot, hogy a világ, a mely meg-
veti és kigúnyolja a keskeny ösvényt s azokat, a kik 
mint Luther rajta jártak, utóvégre zűrzavarában, 
bajaiban, kétségbeesésében mégis azoknál keres sege-
delmet s azok által találja meg a mentő ösvényt, 
a kik a keresztre feszített Jézus Krisztus evangé-
liumát nem botránynak, sem bolondságnak, hanem 
a szó legszentebb értelmében Isten erejének tartják. 

így volt ez 350 évvel ezelőtt s így lesz a 
XIX. század végén is. 

Vannak idők, a melyekben a névleges ke-
resztyénség zsák-utcába jut. Az ellentét az igazi 
keresztyénség eszménye s a gyakorlat i élet közt 
oly nagy, hogy a t isztességesebb lelkek eszkö-
zöket keresnek a javításra. Rendesen helytelen 
eszközökhöz fordulnak eleinte. A helytelen esz-
közöket két gondolat alá lehet foglalni. Némelyek 
a hit nevében meg akar ják kötözni a lelkeket 
és törvények által akar ják elejét venni az elha-
rapózó hi te t lenségnek ós erkölcstelenségnek. Má-
sok a szabadság nevében össze akar ják dönteni 
a keresztyénség alapjait s többé kevésbbé nemes 
eszmék által igyekeznek az embereket lelkesíteni, 
jóra indítani, boldogítani. 

Az ilyen kísérletek az emberek nagy cso-
dálkozására hajótörés t szenvednek. Miér t? Mert 
a kik emberi módon akarnak , akár a tekintély, 
akár a szabadság erősítésével segíteni, magok 
is egy nagy bűnl követnek el, t. i. nem hajolnak 
meg szivük mélyén igazán a Krisztus isteni 
tekintélye előtt s nem ismerik azt a szabadságot, 
melylyel a Fiú megszabadít . Mennyi törvényt 
alkottak a XV. század zsinatai! De nem hogy 
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energiát adtak volna azok megtar tására , hanem 
saját rossz példájokkal csak növelték a nagy 
romlottságot. Mennyi szép eszmét h i rdet tek a 
humanis ták, de a bor, meg a jó élet, meg az 
ismeretek által szerezhető gyönyör képtelenné 
tette őket ama kín megér tésére , melyet az üd-
vössége után sóvárgó lélek érzett . Jegyezze meg 
mindenki, hogy a középkor e nagy hitetlenei és 
tudósai, a kik helylyel-közzel a legradikál isabb 
elméleteknek hódoltak, új u takat törni az embe-
riség számára nem bírtak, sőt beálltak pápai 
könyvtárnokoknak, egyházi előkelőségeknek, sima 
udvaroncoknak. A hi tet lenség élősdi volt mindig 
s pozitiv a lkotásokra nem képes. Lu the rek és 
Kálvinok kellettek, a kik megvizsgálták az Isten 
mélységeit, a kik befogadták a Krisztus erőit, 
a kiket emberi hitványság, élv, dicsőség nem 
vonzott s a kik készek voltak nyugalmat, állást, 
vagyont, családot, földi szabadságot, sőt életet 
áldozni, de a Krisztustól el nem tántorodtak. Az 
ember úgy csodálkozik, a mikor ma azt hallja, 
hogy ilyen emberek alig 3 0 0 — 4 0 0 éve még 
éltek a föld színén. Emberek, a kik a legrette-
netesebb és a leghata lmasabb egyházi tekintély* 
lyel szakítva, mégis a hi tet lenség örvényeiben el 
nem sülyecltek. Emberek, a kiknek lelke utált 
minden aljasságot s a kiknek Isten volt erős 
váruk ós legfőbb gyönyörűségük. Emberek , a kik 
elborzadtak volna, ha valaki az állította volna, 
hogy a megfeszített és fel támadott Krisztus nem 
szükséges az üdvösségre, vagy hogy a Krisztus 
evangél iumának nincs átalakító, világokat győző 
ereje. 

Fájdalom, e férfiak példáján nem okultak 
még azok sem, a kik az ő nevükről különös 
büszkeséggel nevezik magukat lu theránusoknak 
ós kálvinistáknak, de a kiket ők a Krisztushoz 
utas í tanának, ha élnének. Még nagyobb fájdalom, 
hogy a Lu the rek jelentőségét a nagy világ még 
kevésbbé érti. 

Hínárba ju to t tunk már megint. Nagyon is 
elhanyagoltuk az élő öntudatos evangeliumi hit 
ápolását s azért az erkölcsi élet is a legutálato-
sabb je lenségeket t á r ja elénk. Vagy talán azt 
kellene mondanunk, hogy a legutá la tosabbakat 
nem is tá r ja elénk, hanem a sötétségben ós ho-
mályban hagyja, hogy ne lássuk a szent eszmé-
nyek lábbal t iprását, az emberi lelkek adását-
vevését, a családoknak undok betegségekkel való 
megmérgezését . Hova menekü l jünk? Annak a 
ha ta lmas egyháznak karjaiba-e, a mely oly nagyon 
emlegeti a keresztyénséget s a melynek papjai 
szinte lehetet lenné teszik a családi élet szentsé-
géről való helyes felfogások erősödését s a mely 
a népet távol ta r t ja a Krisztus örök evangéliu-
mától? Vagy annak a divatos hi te t lenségnek 

kar ja iba vessük-e magunkat , a mely olyan nagyon 
tetszik a léha világfiaknak s a mely az egyhá-
zon kívül hada t izen a társadalmi rendnek, az 
egyházakon belől pedig buzgó, h i terős ősök által 
gyűjtöt t j avaka t élvezi, s a mellett az evange-
liumi hitet jéggé fagyialja s az egyházakat sor-
vasztja, bénítja, ós érzéket lenül nézi az erkölcsök 
romlását, a nyomor és bűn terjedését , s még 
csak kis ujját sem mozdítja a keresztyén szere-
tet ós szentség érvényesí tésére ? Vagy sehová se 
m e n e k e d j ü n k ? Megelégedjünk az ősök hi tének 
emlegetésével s egy kis duzzogással? Megelé-
gedjünk az egyházi szervezet tatarozásával , a 
külső tényezők megszerzésével, hogy a benső 
hitélet hiánya ne tűnjék fel oly n a g y n a k ? 

Kövessük a Lu the rek példáját . Meneküljünk 
a Krisztushoz s vegyünk tőle lehetőleg még több 
erőt, több hitet, több szeretetet , mint L u t h e r ós 
társai vehettek. Tör jünk új utakat . Gyűj tsünk 
mindenki t a Krisztus zászlaja alá! Ne higyjük, 
hogy egy őszinte imát is hiába küldünk az egek 
Urához! Ne higyjük, hogy az Isten igéjét csak 
egyszer is h iába h i rde t jük! Ne higyjük, hogy 
aká r a legkisebb szere te tmunkát is hiába végez-
zük! Menjünk törhet lenül előre. Szálljunk szembe 
a bűn minden fajával, mindenek előtt pedig sza-
kítsunk saját hibáinkkal , előítéleteinkkel s mind-
azzal, a mi bennünk az Isten akara tával ellenkezik. 
Tanús í t sunk szigorú ós nagyobb határozot tságot 
minden képmutatás , vakhit . Krisztusel lenes taga-
dás és pogányos életmód ellen. Hívjunk fel bűn-
bocsánat ra mindenki t s a ki kész a javulásra , 
azt emeljük fel ós gyámolítsuk. Adjunk keresz-
tyén munká t a tá rsadalom minden rendű és rangú 
tagjának. Ter jeszszük a világosságot s győzzük 
meg a világot a felől, hogy a ki a megfeszített 
ós fel támadott Krisztust megtagadja vagy nem 
az ő szelleméhen él, az bűnt követ el maga és 
az ember iség ellen. Ter jeszszük a szeretetet , de 
necsak szóval, hanem az önzés megtörésével a 
szivekben. A hol nyomor és insóg van, ott mond-
juk ki, hogy segíteni kell okvetlenül s ha nem 
aka rnak az emberek segíteni, hát mennydörögjük 
füleikbe, hogy a nyomor a bűn mnlegágya s 
emlékeztessük őket arra , hogy az Isten sáfárságul 
adta a javakat és jaj annak, a ki nem jól sáfár-
kodik. 

így ünnepel jük meg Lu the r halála évforduló-
ját. Ne elégedjünk meg annak a szervezetnek 
jól-rosszul fentartásával , a melyet ő ós társai 
Isten segedelmével megalkottak, .hanem vigyük 
előbbre az ő munkájokat , A Jézus Krisztusnak 
megnyerni mindenkit, ez legyen a jelszó. E jelszó 
eligazít az óriási zűrzavarban. E jelszó, ha igazán 
szivünkből fakad ós nemcsak ajkainkon hordoz-



zuk, m e g m u t a t j a a he lyes e l j á r á s t m i n d e n k i v e l 
s z e m b e n . 

A r ó m a i k a t h o l i k u s o k n a k m o n d j u k meg, 
h o g y h a c s a k u g y a n k o m o l y a n a K r i s z t u s e g y h á z a 
t ag j a i a k a r n a k lenni , a p á p a c s a l h a t a t l a n s á g a a 
m i s e á l d o z a t s p a p n ő t l e n s é g né lkü l s o k k a l köny-
n y e b b e n l e h e t n e k . A h i te t l en p r o t e s t á n s n a k , a* 
ki m i n d i g azt ha j t j a , hogy nek i s z a b a d n e m 
h inn i , s z a b a d a K r i s z t u s k e z é b e s z e g e k e t v e r n i 
s s z a b a d a f e l t á m a d o t t K r i s z t u s n é l k ü l élni, 
m o n d j u k meg, h o g y m i n d e z k é t s é g k í v ü l szabad , 
d e o k o s a b b vo lna a s z a b a d s á g o t f e lhaszná ln i , a 
K r i s z t u s s z e r e t e t é n e k m e l e g é t s z é t á r a s z t a n i s ú j 
é l e t r e kelni . Az o r t h o d o x p r o t e s t á n s n a k m o n d j u k 
meg , h o g y a t a l e n t o m , a mi t r e j t ege t , igaz pénz, 
d e h a c s a k r e j t ege t i és e l á s sa és n e m fo rga t j a , 
h á t a k k o r m i n d e n o r t h o d o x i a s em m e n t i m e g 
at tól , h o g y r e s t ós h a s z o n t a l a n s z o l g á n a k nevezze 
az Ú r . A s o c i a l d e m o k r a t á n a k m o n d j u k meg, hogy 
k é t s é g k í v ü l sok t e k i n t e t b e n igaza van , a m i k o r 
a b a j o k r a r á m u t a t , de h o g y h a a m u n k á s o k 
százez re i t a K r i s z t u s b a n v e t e t t h i t tő l a k a r j a meg-
fosztani , a k k o r ő köve t i el e l l e n ü k a l e g n a g y o b b 
bűn t . Az önző, l e d é r és é l v s ó v á r v i l á g f i a k n a k 
m u t a s s u k meg, h o g y az I s t en o r s z á g a t e r j e s z t é s e 
n e m e s e b b g y ö n y ö r ű s é g e k e t ád, m i n t a s z e g é n y 
l á n y o k b e c s ü l e t é n e k e lvé te le . A h o n a t y á k n a k 
m o n d j u k meg , hogy h a az e v a n g e l i u m m e g v e t é s e 
ál tal e lzü l len i h a g y j á k az e r k ö l c s ö k e t s e n g e d i k , 
h o g y igen s o k a n a l á r e n d e l j é k a k ö z é r d e k e t s a j á t 
é r d e k e i k n e k , h á t ők l e sznek a h a z a l e g n a g y o b b 
e l lensége i . A n ő k n e k m o n d j u k meg, h o g y fiaik 
ós l e á n y a i k e r k ö l c s e i r e j o b b a n v i g y á z z a n a k s 
c s i n á l j a n a k e l l e n z é k e t a t i s z t e s s é g t e l e n fé r f iak 
ü z e l m e i n e k . 

H a p e d i g va l ak i azt m o n d j a , h o g y m i n d e z 
n a g y o n n e h é z dolog, sok f á r a d s á g b a é s ü n n e p -
t a g a d á s b a k e r ü l a k ivi te le , h á t a n n a k csak azt 
m o n d j u k , ha l l j a ós é r t s e m e g azt az é n e k e t , a 
me lye t az e v a n g é l i u m o t s z e r e t ő h í v e k a v i lág 
m i n d e n r é s z é b e n k é t s z e r e s b u z g ó s á g g a l z e n d í -
t e n e k m e g e n a p o k b a n , k é r j e n és v e g y e n e r ő t 
Is tentől , a mi e r ő s v á r u n k t ó l ós t a n u l j a meg , 
h o g y : 

A mi erőnk mitsem használ, 
Mi csakhamar elveszünk, 
De az a hős mellettünk áll, 
A kit küldött Istenünk. 
Kérded, hogy ki az? 
Jézus Krisztus az. 
Élet Ura, Isten ; 
Kivüle más nincsen. 
A küzdtért Ő tartja meg. 

Szabó Aladár. 

Kétféle mérték. 
Nem rég egy szolgabiróval beszélgettem, ki jelenleg 

m. kir. anyakönyvvezető is. Beszélgetésünk tárgya a régi 
(egyházi) és az új (állami) anyakönyvvezetés s a kettő 
közötti különbség volt. Több pontra nézve nyilvánítók már 
nézeteinket, midőn a szolgabíró ezt a meglepő nyilatkozatot 
tette: »Ezentúl kevesebb lesz a törvénytelen gyermek, mint 
eddig volt*. 

Természetes, felelém, mert az új házassági törvény 
lehetővé teszi a törvényes házasságra lépést olyanokra 
nézve is, kik az egyházi törvények szerint házasságra nem 
léphettek. 

»Nem így értem a dolgot, mondá a szolgabíró, hanem 
úgy, hogy ezentúl több eset lesz rá, hogy a törvénytelen 
gyermek, mint törvényes lesz az anyakönyvbe bevezetve.« 

Egy nagy kérdőjellé váltam e nyilatkozatra. Hogyan 
nyilatkozhatik így az állami anyakönyvvezetésről annak 
egyik functionariusa? Hajlandó voltam először tréfára 
venni a dolgot, azonban az én szolgabirám csakhamar 
meggyőzött arról, hogy komolyan beszél. 

»Lássa Uram — mondá — az Anyakönyvi Törvény 
(1894: XXXIII. t.-c.) illető fejezetében egyetlen szó sincs 
arról, hogy az anyakönyvvezető miképen szerezzen meg-
győződést a gyermek törvényes vagy törvénytelen voltáról: 
a 23. §. csakis általánosságban mondja ki, hogy »Az 
anyakönyvvezető köteles a felek szóbeli vagy írásbeli be-
jelentésének helyességéről, ha abban kételkedni oka van, 
alkalmas módon meggyőződést szerezni* ; hasonlóképen a 
belügyminiszteri Utasítás 54. §-ának harmadik bekezdése 
azt rendeli, hogy »ha az anyakönyvvezetőnek alapos kételye 
van az iránt, hogy a törvényes házasságból származott-
nak bejelentett gyermek szülei csakugyan házasok-e, jogo-
sítva van a házassági anyakönyvi kivonat rövid záros 
határidő alatti felmutatását kívánni és addig, míg ez meg 
nem történik, a bejegyzést elhalasztani. Az elhalasztás a 
jelen utasítás 30. §-a szerint jegyzékbe veendő*. Én tehát, 
folytatá a szolgabíró, csakis alapos kétely esetén vagyok 
jogosítva (de ekkor sem kötelezve), hogy a szülék házas-
sági bizonyítványát beköveteljem. Mivel pedig az, hogy 
forog-e fenn kétely és pedig alapos kétely a szülék törvé-
nyes házasságára nézve, a legnagyobb mértékben az egyéni 
felfogástól függ; mivel továbbá az egész anvakönyi tör-
vényen átvonul az az intentio, hogy a feleknek a bizonyítás 
lehetőleg könnyűvé és olcsóvá tétessék: én a magam részé-
ről, különösen az apa által törvényesnek bejelentett gyer-
meket feltétlenül törvényesnek írom be, a nélkül, hogy a 
szülék házassági bizonyítványát bekivánnám*. 

Be kellett vallanom, hogy a törvény és utasítás sze-
rint a szolgabírónak igazsága van. Mindazáltal, nem elé-
gedvén meg egy ember felfogásával, igyekeztem több m. 
kir. anyakönyvvezetőt megkérdezni e tárgy felől s mond-
hatom, hogy kivétel nélkül azon az állásponton vannak, 
melyet a szolgabíró kifejtett. 

Ekkor aztán elgondoltam, hogy milyen más mérték-
kel mért nekünk, anyakönyvvezető lelkészeknek, e ponton 
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is az államhatalom. Az 1880. szept. 10-én 22,065.:sz. a. 
kiadott miniszteri rendelet szerint: »Az anyakönyvek 
vezetésével megbízott közegek szigorúan köteleztetnek a 
kereszteltek bejegyzésénél azok törvényes vagy törvény-
telen születésükre nézve biztos tudomást szerezni; külö-
nösen az elottök ismeretlen szülék gyermekeinél amazok 
házassági bizonyítványát bekövetelni. A szülésznők mulaszt-
hatatlanul tartoznak minden keresztelés alkalmával a tör-
vényeságyból szülöttek szüleinek házassági levelét magokkal 
hozni s az anyakönyvvezetőnek bemutatni; illetőleg a 
szüléket, hogy ezt tegyék figyelmeztetni.* 

E rendelet értelmében eljárásunk az volt, hogy 
minden törvényesnek jelentett gyermek szüleinek esketési 
bizonyítványát bekivántuk, hacsak az illető szülék házas-
sága nem a mi anyakönyvünkbe volt bevezetve; így jár-
tunk el annyival inkább, mert fenyegetett bennünket az 
1879: XL. törvénycikk 60. §-ában foglalt büntető sanctio. 
Nagyon természetes, hogy anyakönyvünk csakis ily eljárás 
mellett lehetett a szülöttek ágybóliságának kérdésében fel-
tétlen hitelességű. 

Ezt a feltétlen hitelességet a szóban forgó kérdésben 
az állami anyakönyvekre nézve az eddigi törvény és uta-
sítás,, mint láttuk, nem biztosítja. Teljesen igazolt az az 
állítás, hogy az állami anyakönyvekbe sok törvénytelen 
szülött fog minden rosszhiszeműség nélkül törvényesnek 
beíratni. Mily bonyodalmakra fog ez vezetni különösen 
az örökösödési kérdésekben, nem szükséges fejtegetni. 

Meg vagyok győződve, hogy a jelen állapot nem 
tarthat soká. Az illetékes főhatóság be fogja látni, hogy, 
ha az állami anyakönyvvezetés hitelességét veszélyeztetni 
nem akarja: a születések bejegyzésére nézve az állami 
anyakonyvve^etökre nézve is el kell rendelnie azt az eljá-
rást•, a mely az anyakönyvvezető lelkészekkel szemben 
1880-ban elrendeltetett volt. 

Kassa. Révész Kálmán. 

Az egyházi javak szekularizációja. 
Ha áll is György Endre urnák »Protestáns papok 

sorsa« cím alatt a Magyar Hírlapból átvett cikkében (lásd 
e lap idei 3-ik számát) foglalt azon feltevése, hogy az 
1848 : XX. törvénycikk, illetőleg ennek 3-ik §-a, mely 
a hazai minden bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai 
szükségeinek közálladalmi költségek áltál leendő fedezését 
elvül kimondotta, épen az egyházi javak szekulárizációjá-
nak eszméje ellenében hozatott; annyit bizonyosnak és 
kétségtelennek tartok, hogy a közel félszázad előtt kimon-
dott fentebbi elvnek tényleges alkalmazása, a magyar 
állam jelen pénzügyi helyzetében, az egyházi javaknak 
legalább részleges szekulárizációja nélkül már nem való-
sítható. 

Mikor a magyar törvényhozás az idézett országos 
törvényt megalkotta, bizonyára nem is gondolt arra, hogy 
az 1848. évi törvények alkotmányos hatályba léptének 
rövid 28 éve alatt hazánkban olyan tényleges pénzügyi 
állapot fejlődhessék ki, mely főleg a m. kir. honvédség 
mellett fennálló s folytonosan szaporodó közös hadsereg 
s az állami közigazgatás óriás költségei által évenkint 
több száz milliókat elnyelvén, a bevett vallásfelekezetek 

egyházi és iskolai szükségletének közállami költségek űtján 
való fedezésére nyomorult százezrek is alig legyenek for-
díthatók. 

A legújabb egyházpolitikai törvények életbeléptetése 
különösen annyira megrontotta a két felekezetű evan-
gélikus papságnak úgyis valóban nyomorúságos anyagi 
helyzetét, hogy ezen már nemcsak az illető egyházak s 
ezeknek az állami közadózás által túlterhelt saját tagjai, 
hanem nézetem szerint maga a törvényhozás sem segít-
het akár a rendes évi költségvetés keretében megaján-
landó állami dotációnak habár jelentékeny — de még 
mindig ki nem elégítő — felemelésével, akár külön tör-
vénynyel állandóan megszavazandó államsegély által, a nél-
kül, hogy a létező egyházi javak, illetőleg ezeknek jöve-
delmei legalább részben be ne vonassanak a szükséglet 
költségfedezetébe. 

Ily nehéz körülmények közt önként felmerül az egy-
házi javak szekularizációjának ez ideig gondosan elkerült 
illetőleg háttérbe szorított eszméje, s ezzel utóvégre is 
számolnunk kell, ha célt akarunk érni. 

Ha már a mult XArIII. évszázad végén, s a jelenle-
ginek elején királyi adományozások által világi személyek 
részére történt elidegenítésekkel jelentékenyen megapasz-
tott s még most létező egyházi és tanulmányi javak ere-
detét s eredeti rendeltetését vizsgáljuk meg, úgy találjuk, 
hogy a legnagyobb részt római és némi részben görög 
katholikus főpapság, és r. k. szerzetes rendek tényleges 
birtokában levő rengeteg uradalmakat és jószágokat, me-
lyeknél nemcsak r. k. honfitársainknak, hanem a két 
vallásfelekezetű magyar evangélikusoknak pogány ősei is 
egyaránt első. illetőleg közszerzőknek tekintendők, az 1848. 
XIII. törvénycikk által az egyházi rendre nézve minden 
kárpótlás nélkül megszüntetett papi tizeddel szent István 
első keresztyén királyunk és az ő Arpádházi utódai nem 
a végre rendelték, hogy már akkor is igen tetemes, idő-
jártával pedig, különösen a honvédelem átalakulásával 
roppantul felszaporodott jövedelmeikből az érsekek, püs-
pökök, káptalani és konventi tagok, a szerzetes rendek, 
illetőleg ezeknek apátjai és prépostjai duskálkodjanak, feje-
delmi udvarokat tartsanak, saját nemzetségüket, rokonai-
kat, szolgáikat, kegyenceiket stb. gazdagítsák, hanem az 
ország területének jelentékeny részét tevő ezen egyházi 
javakat első kegyes királyunk az általa bevett keresztyén 
vallásnak a pogány magyarság közötti meggyökerezteté-
sére és terjesztésére s e célból egyházaknak, iskoláknak 
és lelkészi intézeteknek alapítására s fentartására, tehát 
tisztán vallási és közoktatási célokra rendelte s azok jö-
vedelmeit a haszonélvező főpapságnak e végre adomá-
nyozta, s Árpádházi királyi utódai is az első adományo-
zást szintén a fentebbi üdvös célból szaporították, mihez 
később a fegyveres honvédelem kötelezettsége is járult, 
mely azonban később az állandó katonaság behozatalával 
s a hajdani végvárakban országos költségen tartott őrsé-
gek felhagyásával tényleg megszűnt. 

A gyászemlékű mohácsi csata s hazánk testének 
feldarabolása után az eredetileg egyházi javak tetemes 
része idegen kézre, jelesül az azon időbeli hatalmas pár-
toskodó világi főurak birtokába került ugyan, de a hódol-
tató török kiűzésénél s megoszlott országunk valahárai 
egyesítésénél a két felekezetű magyar evangélikusok apái 
szintén együtt vérzettek r. k. testvéreikkel, s a számos 
végvárak, így többek közt Buda, Esztergom, Győr, Nagy-
Kanizsa, Eger, Gyula, Temesvár, Pétervárad stb. vissza-
foglalásánál is bőven hullatva véröket, ők is híven segí-
tették a török hódoltság több mint másfélszázados igája 
alatt elenyészett r. k. püspökségek, káptalanok, apátságok, 
prépostságok hajdani birtokait visszaszerezni, melyek a 



székhelyeikről elűzött, de visszaállított r. k. főpapok s 
szerzetesrendfőnökök haszonélvezetébe visszakerültek ugyan, 
de a mennyiben a birtokos szerzeteseknek a folytonos 
belvillongások s később a török foglalás alatt megszűnt, 
nagy számú konventjei, apátságai, prépostságai — főleg 
a lakosaiból kipusztult alföldi bánságokban — többé tény-
leg fél nem éledtek, s jelenkorunkban már csak címeik-
ben tartva fenn emiékezetöket s csak így adományoztaí-
nak. az egykor általok birtokolt jelentékeny egyházi javak, 
valamint a XVIII. évszázadban Mária Terézia királynő 
és II. József császár uralkodása atatt eltörölt s utóbb 
Ferenc császár és király által vissza nem állított több 
szerzetes rendek azon birtokai is, melyek időközben világi 
személyeknek el nem adományoztattak, a vallás- és tanul-
mányi alapban s a m. kir. tudomány egyetem a közala-
pítványok és a m. kir. kamara uradalmaiba beleolvadva 
— az utóbbiakból törvényhozási engedély mellett jelen-
korunkban eladott jószágokon kívül — maiglan is fenn-
állnak. 

Azért, hogy a honszerző magyarság a XVI. évszá-
zad közepén egybázilag kettészakadt s annak nagy, sőt 
talán akkor nagyobb része a r. k. egyház kebeléből kilépve 
a két felekezetű ev. egyházat megalapította, ennek tagjai 
véleményem szerint nem vesztették s nem veszthették el 
abbeli igényöket, melyet a XVII. évszázad elején — habár 
tehették volna — a vallásfelekezeti közbéke érdekéből nem 
érvényesítettek, hogy az őseik által közös erővel szerzett 
s utóbb a török hódoltságból szintén közös erővel vissza-
szerzett egyházi javak jövedelméből ők is az osztó igaz-
ság és méltányosság alapján aránylagosan részeltessenek, 
azok az ő saját egyházi és iskolai szükségletűk részben való 
fedezésére is fordíttassanak, s hogy ebbeli jogos igényöket, 
helyzetük gyökeres megváltozása következtében véginségre 
jutott szánalmas állapotjukban most jelenkorunkban ők is 
törvényesen érvényesíthessék, és pedig a fentebb kifejtett 
okok és körülmények mellett annyival inkább, mert ők is 
épen úgy keresztyének s a Jézus Krisztus hivei és követői, 
mint római és görög katholikus honfitársaik; a kérdéses 
javakat s azok jövedelmeit pedig a magyarok első keresz-
tyén királya nem a r. katholikus, hanem az általa bevett 
keresztyén vallás egyházi és iskolai s közoktatási szük-
ségletének fedezésére rendelte és adományozta, s őt ez 
úton követték Árpádházi utódai is a későbbi egyházi java-
dalmak alapításánál. 

Az eredeti célnak és rendeltetésnek megfelelően tehát 
a létező egyházi javak fokozatosan, első sorban jelenleg 
egyedül a kettős katholikus egyház dotációjára szolgáló 
vallás-, tanulmányi- és egyetemi alapok s közalapítványi 
jószágok államosítandók. s ezeknek az egyéb állami be-
vételektől szorosan elkülönítendő és kölcsönös ellenőrzés 
alatt kezelendő jövedelmei egyedül és kizárólag a hazai 
összes bevett keresztyén vallásfelekezetek egyházi és iskolai 
szükségletének aránylagos fedezetére, illetőleg ennek a 
jelenleg kimutatandó vallásfelekezeti egyházi és iskolai 
vagyon jövedelmeinek beszámítása melletti kielégítésére 
fordítandók, a közoktatással foglalkozó hazafias szerzetes 
rendek illő figyelembevételével, s birtokaik jövedelmének 
továbbra is e célra leendő felhasználásával. 

A mi végül az erdélyrészi ágostai hitvallású szász 
egyházat illeti, melynek a kettős lelkészi állomásnál fogva 
két számba vett szászvárosi ev. ref. egyház hozzáadásá-
val 260 anyaegyházai, illetőleg ezeknek lelkészei, az általok 
fejedelmi adományok alapján élvezett királyföldi papi tized-
nek öt százalékkal kamatozó tőkében 5.377,377 forinttal 
megváltott roppant javadalmában duskálkodnak, s az anya-
ország nyomorral küzdő ev. lelkészei irányában gazdag földes-
urakként szerepelnek ezen az 1861. év elején elhamarkodva és 

saját pártfelük működésével részrehajlóankeresztülvitt, állam-
pénztárunkon nyomasztólag fekvő országos dézsmaváltság 
revisio alá veendő, s a tőke, illetőleg kamatbeli fölösleg 
az anyaország összes evangelikus lelkészeinek javadalma-
zásához csatolandó volna, annál inkább, mert az alig 
160.000 főre tehető maroknyi ev. szászságnak, a jóval 
számosabb király földi magyarok és oláhok kirekesztésével 
eltulajdonított nemzeti vagyon jövedelmeiből a királyi 
udvarnál élvezett befolyás és pártfogás útján az 1850/51. 
évben sikerült saját népiskolái s tanintézetei számára oly 
nagyszerű alapítványokat kieszközölni, melyek nemcsak 
az érdélyrészi többi vallásfelekezetek, hanem aránylag még 
az anyaországi róm. katholikusok tanügyi alapítványát is 
túlhaladják. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

ISKOLAÜGY. 
Református lánykák zárdai iskolákban. 

E cím alatt írják nekünk Abaujból a következőket: 
Egyházi lapjaink folyvást hangoztatják a nőnevelés fon-
tosságát. Egyházmegyei s kerületi gyűléseink nem múlhat-
nak el a nélkül, hogy azokon a prot. leánynevelés ügye 
is szőnyegre ne kerülne. Nagyobb városi prot. egyházaink 
egymással versenyeznek a prot. felsőbb leányiskolák fel-
állítása iránt. Oly égető kérdés ez, a melyet mielőbb meg 
kell oldanunk, ha azt akarjuk, hogy egyházaink továbbra 
is fenmaradjanak s művelt, buzgó prot. egyházhíveket 
neveljenek. Mert hiába! be kell vallanunk, hogy a gyön-
gédebb érzelmű, vallásos, müveit nő nagy kincs úgy az 
egyházi, mint a társadalmi téren. Korán belátták ezt értel-
mesebb r. kath. atyánkfiai, kiknek egyes gazdag püspökei 
és főurai egymásután állítják fél a zárdai leányiskolákat, 
azoknak a »jó nénéknek* a vezetése alatt, a kik tyúkkal, 
kalácscsal s mézes-mázos beszédeikkel csalogatják maguk-
hoz a prot. szülők leánygyermekeit is, arra törekedvén, 
hogy azokat is megnyerhessék »egyedül üdvezítő egyházuk* 
számára. S a mely leányok náluk nevekednek, azokat 
még ha talán nem is vesztettük el egészen, alig nevez-
hetjük többé a magunkénak; kivesz azokból lassanként 
a prot. érzület; nem találják azok többé magukat bele a 
mi szegényes egyszerű evangeliumi prot. egyházi viszo-
nyainkba. 

Pedig sok prot. szülő ma is minden lelkifurdalás 
nélkül küldi leánygyermekét »nevelőbe« e lélekkufár zár-
dai iskolákba. Igv p. o. megyénkben is egy vakbuzgósá-
gáról országszerte ismeretes grófi család állított fel néhány 
év előtt egy ilyen zárdai iskolát Enyiczkén, a hol évenként 
3—5 református leányka tanul az apácák vezetése alatt, 
abban a korban, midőn a lélek legfogékonyabb a vallásos 
ismeret és érzület elsajátítására. Voltak, s részben vannak 
itt ma is tekintélyes tiszta ref. szülők gyermekei. De sajnos, 
voltak már itt jómódú ref. papnak és ref. tanítónak a leányai 
is »nevelésben*! S a ki innét kijő, az már félig-meddig 



pápista. Nem kényszerítik (!) ugyan az ott levő ref. lány-
kákat a róm. kath. hittani órákra, mint ezt egy ott járó 
ref. leányka atyjától hallottam, de nem is tanulnak ref. 
vallástant. Vallástani és hittani ismeretek nélkül nőnek fél! 

Egy innen kikerült ref. leánykáról beszélik, hogy a 
szünidőre haza jőve, éjjel az ágyában keservesen sírt S 
midőn szülői kérdezék, hogy mi ba ja? leányuk zokogva 
így felelt: »Azért sirok, hogy mi mindnyájan a pokolba 
megyünk!« »De hát miért!* kérdék a megdöbbent szülők? 
»Azért válaszolt a kis lányka, mert mi reformátusok va-
gyunk/« Ők így hallották ezt azoktól a »jó néniktől!* 

Midőn egy leányát ott neveltető ref. úri embertől 
pár év előtt azt kérdezém, hogy miért adta a leányát e 
zárdába'? ő így felelt: »Azért mert olcsóbb is, meg köze-
lebb is van, mint a mi miskolci leányiskolánk. Azután 
meg barátom, én nem vagyok pap! S ha egy ref. pap 
és ref. tanító is ott neveltethetik a leányaikat, miért ve 
neveltethetném akkor én is ott az enyémeket! 

Ugyané fentebb említett grófi család Bodókő-Vár-
allyán, e tótajkú róm. kath. faluban is állított fel két évvel 
ezelőtt egy ilyen apácaiskolát, melynek tiszta róm. kath. 
növendékei közt egyetlenegy ref. leányka és pedig egy 
ref. papnak a, leánya van nevelésben! 

Karácsonykor itt furcsa esemény történt. A grófi 
család ugyanis egy díszes karácsonyfát állíttatott a növen-
dékeknek, dúsan megrakva azt mindenféle ajándékokkal. 
A jó nénikék összehívták az iskolába a növendék-sereget, s 
ezek közt különben megjelent a különben jó tanuló, és jó 
magaviseletű ref. papleányka is. Örömsugárzó arccal állták 
ezek körül mindnyájan az értékes karácsonyfát, mohón 
várva a szép ajándékok kiosztását. S a jó nénikék ki is 
oszták azt egyenként mindenkinek, némelyiknek öt-hat-
féle is jutott, csupán a ref. paplánykát zárták ki egészen 
a többi közül, az nem kapott semmit sem az ajándékok 
közül! S midőn az érzékeny kis lányka látta azt, hogy 
neki semmi sem jutott, kererves sírásra fakadt; a jó né-
nikék pedig azzal vigasztalták, hogy neki azért nem ad-
hatnak, mert ö nem római katholikus, hanem csak egy 
református! 

Midőn aztán a közeli városban lakó nagyanya meg-
hallotta kis unokája sérelmét, ő is vásárolt az unokájá-
nak karácsonyi ajándékokat, s bevitte azt a zárdába, kérve 
a »jó nénikéket«, hogy adják azt át az ő unokájának 
pótlásképen, hogy így az sem legyen egészen kizárva a 
többiek közül! 

íme ilyen különös jellemző történetecskék fordulnak 
elő még ma is azokban a zárdai iskolákban! S ez adott 
nekem is alkalmat e cikkecske megírására, hogy a hiva-
tottak figyelmét a zárdákban tanuló prot. leánynövendé-
kekre ez által is fölhívjam! 

— s — 6 . 

T Á R C A . 
Adalékok a ref. prédikáció irodalom-

történetéhez. 
Kérés a szives olvasókhoz. 

S. Szabó Józsefnek, 1894-ben, Miskolcon Fraenkel 
B. kiadásában megjelent »Egyházi dolgozatok« című mun-
kája, melyből e »lap« 1894. évi 3o-ik számában mutat-
ványul »A magyar prédikáció irodalomtörténeti áttekin-
tésben* az 523—525 lapon közlött is. 

E közlemény azon statisztikai adata, hogy »a jelen 
században megjelent. 119 írónak mintegy 155 műve* arra 
indított, hogy nézzek utána, hányan voltak a református 
irók s mennyit írtak. 

Utána jártam s a mennyire tehettem, figyelembe 
vettem minden református írót, a ki kötetet adott ki, akár 
prédikációt, vagy a ki fordított vagy átdolgozott; megvizs-
gáltam az ú. n. prédikátori tárakat, a bibliamagyarázó-
kat; végre számba vettem azokat, a kik egy-egy füzetecs-
két adtak ki s arra az eredményre jutottam, hogy a jelen 
században, református írótól megjelent, és pedig: 64 írótól 
123 kötet prédikáció, négy fordítótól 15 kötet, hat biblia-
magyarázótól (a társszerkesztőket egynek véve) 17 kötet, 
végre 15 írótól, azaz kiadótól 46 kötet »Prédikátori tár«. 
Ezeken kívül 94 írótól jelent meg 120 füzetecske. Igv 
összesen 89 írótól 201 kötet és füzet a jelzett szám 
szerint. 

Miután ez a statisztikai kimutatás nem egyezik meg 
S. Szabó József adataival, mivel ő »protestáns* írókról 
ad számot; mivel az én kimutatásom is hibás lehet, mely 
csak a református írókra vonatkozik: gyűjtésem eredmé-
nyét. azzal a kéréssel adom e »Lapok* ez iránt érdek-
lődő szives olvasói elé, hogy azokról a lelkészekről, a kik 
bármelyik szakból kimaradtak, ha egy levelező lapon is, 
legyenek kegyesek tudósítani, hogy gyűjteményemet kiegé-
szíthessem s így kiegészítve a jelen századi ref. prédiká-
torokról írt irodalomtörténeti dolgozatomat közreadhassam. 
(Nagy-Kőrös, ev. ref. főgimn. h. tanár.) 

I. 
Nagyobb részben eredeti prédikációt írtak s kötet-

ben adtak: 1. Hunyady Ferenc 2 köt. 1800. 1802. 2. Dió-
szeghy Sámuel 2 köt. 1808. 3. Láczai S. József 4 köt. 
1813, 1814, 1816. 1820. 4. Szikszai Beniámin 1 köt. 
1814. 5. Beke Sámuel 2 köt. 1837, 1840. 6. Kiss Ádám 
3 köt. 1837. 7. Vámosi Pap István 5 köt. 1838, 1840, 
1848. 8. Medgyes Lajos 3 köt. 1849, 1851. 1854. 9. Sze-
remlei Cs. Ábrahám 1 köt. 1840. 10. Herepei Gergely 
1 köt. 1846. 11. Vitéz János és Mihály 1 köt. 1852. 
12. Tóth Mihály 2 köt. 1851, 1881. 13. Szilágyi Antal 
1 köt. 1853. 14. Kovács Samu 1 köt. 1852. 15. Kalmár 
József 4 köt. 1830. 1831, 1854. 16. Lengyel József 3 köt. 
1828. 17. Kálmán Ferenc 1 köt. 1854. 18. Lakatos József 
1 köt. 1854. 19. Kulifay Zsigmond 3 köt. 1854, 1856. 
20. Édes Albert 2 köt. 1856, 1857, 1859. 21. Szoboszkai 



Pap István 4 köt. 1825, 1856. 1857. 1858. (második ki-
adás 1871). 22. Fésős András 2 kötet 1858, 1864. 
23. Tompa Mihály 2 köt. 1859. 24. Dobos János 5 köt. 
1860, 1862, 1865. 1885, 1886. 25. Dr. Heiszler József 
6 köt. 1862, 1865. 1877. 26. Nemes Beniámin 2 kötet 
1863. 1870. 27. Apostol Pál 2 köt. 1864. 28. Péterfi Sán-
dor 3 köt. 1862. 1867, 1869. 29. Zombori Gerő 2 kötet 
1869 1880. 30. Nickházv László 1 k. 1871. 31. Péterfi 
Lároly 1 kctet 1871. 32. Körösi Ferenc 1 kötet 1871. 
33. Fábián Dániel 2 köt. 1871, 1877. 34. Bartók János 
3 köt. 1872. 1875, 1879. 35. Filó Lajos 1 köt. 1872, 
(másod. kiad. 1882). 36. Mitrovits Gyula 1 köt. 1872. 
37. Fejes István 3 köt. 1874, 1877, 1879. 38. Sziládv 
János 4 k. 1874. (másod. kiad. 1881), 1876. 39. Gyön-
gyösv Sámuel 3 kötet 1874, 1882, 1883. 40. Lukács 
Ödön 1 kötet 1877. 41. Pazar József 2 kötet 1877. 
42. Kovács József 1 köt. 1877. 43. Illyés Bálint 2 köt. 
1875, 1878. 44. Mátyás Zsigmond 1 köt. 1879. 45. Biky 
Károly 1 köt. 1880. 46. Nagy Lajos 1 köt. 1880. 47 Szász K. 
3 köt. 1860, 1881. 1887. 48. Madarász Imre 2 köt. 1878 
(2-ik k. 1879). 1882. 49. Tímár Imre 1 köt. 1884. 50. Lévay 
Lajos 2 köt. 1888, 1894. 51. Gulyás Benő 2 köt. 1889, 
1891. 52. Kupai Dénes 1 köt. 1889 53. Papp Károly 
1 kötet 1889. 54. Bévész Imre 3 kötet 1889, 1890. 
55. Jancsó Lajos 1 köt. 1890. 56. Tóth József 1 köt. 
1891. 57. Kenessey Béla 1 köt. 1892. 58. Vásárhelyi Zsig-
mond 1 kötet 1892. 59. Jánossv Zoltán 1 kötet 1893. 
60. Révész Bálint 2 köt. 1893. 61. Illyés Endre 1 köt. 
1893. 62. S. Szabó József 1 köt. 1894. 63. Mindszenthy 
Imre 1 köt. 1895. 64. Hetesy Viktor 1 köt. 18*6. 

II. Fordítók: 1. Vétsey József 2 köt. 1801, 1803. 
2. Szász Károly 8 köt. 1864. 3. Kovács Lajos 1 köt. 
1870. (2-ik kiad. 1882). 4. Mitrovics Gyula 1 köt. 1877. 

III. Átdolgozok: 1 Kiss Bálint 2 köt. 1852. 2. Ré-
vész Imre 3 köt. 1864—69. 3. K. Tóth Kálmán 3 köt. 
1881 (2-ik kiadásban is), 1882. 1884. 4. Kecskeméthy 
Ferenc 1 kötet 1889. 5. Fábián Mihály 1 kötet 1875. 
6. Hetesy Viktor 2 köt. 1884, 1885. 7. Benke István 3 köt. 
1888—95. 

IV. Bibliamagyarázók: Inczédv Dániel 2 köt. 1852, 
1856 Barakonyi Kristóf 1 köt 1878, 1879. Bácz Károly 
1 köt. 1879. Garzó Gyula 16 köt. 1881—95. Gödöllei 
József 1 köt. 1882. Szondy Béla 2 köt. 1884, 1885. 

V. Prédikátori tárak. Fábián József 6 köt. 1805, 
1806, 1808. 1818. Salamon József 4 köt, 1833—39. Török 
Pál 2 köt. 1841, 1845. Erd. prot. e. tár. 1 köt. 1847. 
Török P., Székács J. 1 köt. 1854. Herepei G., Vadas J., 
Nagy Péter 1 köt. 1856. Szász K., Demeter S. 2 köt. 1857, 
1,858. Szász K. 3 köt. 1860. Gyöngyösy Sámuel 1 köt. 
1862. Fördős Lajos 12 köt. 1853—58. Vasadi B. Lajos, 
Öreg J. 2 köt. 1875. "Protestáns pap* 1879 — maig. 
Czelder Márton 1 f. 1880. Szász Gerő 3 köt. 1887. Kalá-
szok az életnek kenyeréhez 3 köt. 1892—1894. 

Megjegyzem, hogy a halotti beszédekkel nem foglal-
koztam, minélfogva azokról nincs szó e kimutatásban, sem 
a következőkben. 

VI. Füzetek. Ángyán János 1827. Albert János 1864. 
Báthori Gábor 1809, 1822 (2 f.). Budai Ézsaiás 1826, 
1827, 1828. A. Cs. Beke Sámuel 1828. Z. Bodola Sámuel, 
Nagy Péter 1864. Benkő István 1885. Csák Máté 1887. 
Csák Aladár 1.892. Csiky Lajos 1884. (3 f.) Csiszér S., 
Herepei Károly 1829. Csonka Ferenc 1878. Czelder Már-
ton 1860. Czinke István 1886. Demjén Márton, Pap Sán-
dor 1894. Dicsőfy József 1887. 1890. Dömötör Bertalan 
1886, 1891. Erdős János 1886. Erdélyi József 1830. Erőss 
Lajos 1892, 1893. Gózon Gyula 1876. Gergely Károly, 
Gönczy K., Rácz K, 1869. Harsányi Sándor 1867. Hegedűs 
Sámuel 1.812, 1814. Herepei Gergely 1845. Hetesy Viktor 
1870. Illyés Bálint 1882. Jávori Nándor 1891, 1894. és 
ifj. Máté L. 1892. Jeszenszky László 1844. Józsa K. 1894. 
Kádár. A. 1885. Katona M., Major J., Szathmáry J. 1821. 
Kecskeméthy Ferenc 1890. Kis Gábor 1860. Kis Ist. 1822. 
Kis Albert 1883. Kis Ferenc 1891, 1893. Kolmár József 
1813. 1814 (2 f.), 1818. 1833. Kovács Ödön 1872. Kun 
Bertalan 1859, 1861. Lévay Lajos 1880, 1883. Madarász 
Imre 1878. Már Péter 1805. Major József 1819 Molnár 
Albert 1885. Nagy Mihály 1821. 1828, 1838, 1839. Nagy 
Péter 1860. Nagy Lajos, Kis Albert, Viski Pál 1875. Nagy 
Károly 1894. Nagy János 1876. Pap István 1835. Pap 
Gábor 1879. Papp Károly 1883. Péterfi József 1867. 
Péter Mihály 1894. Péterfi Albert 1836 (2 f.). Péterfi 
Károly 1810 Pereszlényi János 1864. Bácz Miklós 1877. 
Rákosi Lajos, Vass T.. Tavaszi J. 1884. Révész Kálmán 
1893. Somosi István 1824. Stettner Ignác 1876. Szász 
Károly 1860. 1862. Szász Domokos 1878, 1879, 1880. 
Szász Mózes 1809. Szalay József 1887. Szarka .1. 1860. 
Szentmiklósv Timotheus 1812. Szemes László 1894. Szi-
lágyi Benő 1864. Szoboszlai P. István 1822, 1826. Ta-
bajdi Lajos 1876. Takács Ferenc 1.891. Tormásy J. 1814. 
Tóth Ferenc 1821, 1825 Tóth Dániel 1880. Tóth J. 1893. 
Török Pál 1841, 1876. Többen: 1839. (Báth. G. félsz. őr. 
ünn. s Török Pál beikt.) Vámosy István 1862. Vály La-
jos 1879. Vadas Gyula 1894. (2 f.). Zoványi Jenő 1892. 
Zongor Endre 1861. (Prot. E. és Isk. Lap.) Zsoldos .lá-
kób 1813, 1815, 1819. 

Nagykőrös. Szép Lajos. 

B E L M I S S Z I Ó . 
Lord Shaftesbury élete. 

II. 
Mellőzvén azt, a mit Scbaftesbury a jeruzsálemi ev. 

püspökség érdekében tett, valamint Pusey-vel való levele-
zését. lássuk inkább humánus és keresztyén munkásságá-
nak más ágaiban. 

Angolországnak egyik fő gazdagsága szénbányáiban 
volt és van. Ha már a gyapotgyárakban dolgozó gyer-
mekek sorsa is tűrhetetlennek volt nevezhető, a bányákban 
még nyomorultabb volt a gyermekek helyzete, elannyira, 
hogy az minden jobb ember szivét föllázíthatta. A fiatal 
alig 4—5 éves gyerekek első munkája az volt, hogy a 
széntologató munkások előtt ajtót nyitottak, ha a kocsi 



átment, akkor az ajtót gyorsan betették. Itt ültek ezek a 
nyomorultak teljes sötétségben 12—14 óráig egyfolytában, 
bokáig piszokban, gyakran megijesztve patkányok s effele 
rémek által. Ha az ajtót nem tették be idején, az nagy 
bajnak lehetett okozója, a bányák sajátságos ventilációja 
folyton nagy hőségnek, sőt robbanásnak lehetett minden mu-
lasztás az előidézője; azért aszegényeket mindenhanyagsá-
gért kegyetlenül büntették. Ha a gyermek idősebb lett, 
nehezebb munka várt reá. Akkor szenet kellett kocsira raknia 
és tologatnia. Fiúk és leányok egyaránt hordták a súlyos 
terhet, itt-ott 18 hüvelyk széles és 24 hüvelyk magas 
odúkban. Fiatal leányok hordtak mázsányi terheket. Ha 
ehhez hozzászámítjuk a felügyelők durva bánásmódját, a 
gyermekek hiányos öltözetét, a rossz és elégtelen táplálékot, 
valamint azt, hogy együtt voltak mindkétnemű öregek és 
fiatalok, akkor elmondhatjuk, hogy megtörtént minden a 
szerencsétlenek testi és lelki megrontására. 

Shaftesbury 1842-ben a parlament elé vitte ezt a 
fontos ügyet; két órai beszédben védelmezte javaslatát, 
melyet a ház a hires Peel miniszterelnök ellenzése dacára 
elfogadott. Az eredmény az volt, hogy gyermekeket és 
nőket nem volt szabad többé bányamunkára használni. 

Az 1842-dik év, mely az angol történetben a bánya-
törvény behozataláról örökké nevezetes lesz, nevezetes 
abban a tekintetben is, hogy az angol fegyvereknek Indiá-
ban, Afghanisztában és Kínában nagy dicsőséget hozott. 
Lordunk naplójában érdekes följegyzéseket találunk ebből 
az időből: »Naponkint érkeznek hírek fegyvereink győzel-
meiről ; a szegény Khinaiakat seregünk lekaszálja, mint 
a füvet. Ilyen módon akarják bevinni keletre a keresz-
tyénséget?* »Végre megkötötték a békét. Örülök, hogy 
ennek a gyalázatos háborúnak vége van; mert nevezzék 
bár szavaimat hazafiatlanoknak, én nem tudok őrülni az 
ilyen győzelemnek. A keresztyének két év alatt több pogány-
vért ontottak, mint a pogányok keresztyén vért két év-
század alatt. Félek, hogy az ilyen bűnök büntetése nem 
marad el.« 

És mi volt az angol-khinai háború oka? Angol-
ország nagy kereskedést űzött az ópiummal, az ópium 
kivitelét az angol-indiai kormány monopolizálta; termé-
szetesen, legnagyobb mértékben a khinaiak fogyasztották 
az opiumot. A khinai kormány rájött az ópium szívás 
rendkívül káros voltára és szigorú rendeleteket adott ki 
ellene, minek következtében a kantoni kormányzó, 28,000 
láda opiumot, 40.000,000 font sterling értékben, az angol 
kereskedőktől bekövetelt és megsemmisített. Egyéb ellen-
ségeskedések után kitört a háború, melynek célja a nye-
rendő kárpótláson kívül az opiumbevitel biztosítása volt, 
mindkettőt megnyerték az 1842-diki békében. Mai napig 
is tart még ez a nagyon is kifogásolható üzlet. De már 
akkor voltak elegen, kik úgy voltak meggyőződve, hogy 
az angoloknak bibliát és opiumot egyszerre vinni be 
Khinába s az utóbbival lerontani az elsőnek értékét és 
egész népet testileg-lelkileg megrontani, mégis csak mél-
tatlan eljárás. Ismét Ashley vette kezébe az ügyet. Ellen-
fele volt elég, mert szép dolog ugyan a humanizmus, az 
erkölcs, vallás és több efféle, de mikor az opiumüzlet 
1.200,000 font sterling jövedelmet hajt! Ezért nem is 
mehetett a lord semmire, de legalább annyit megtett, hogy 
ráirányozta a figyelmet erre a kérdésre. 

Hát a parlamenten kívül mire volt Ashleynek gondja ? 
Már régóta figyelemmel kisérte London lakosságának álla-
potát, és szeme leginkább a hazátlan, hajléktalan gyer-
mekeken akadt meg. Soknak semmiféle lakása nem volt, 
hanem valami félreeső helyen húzták meg magukat, kol-
dulásból és lopásból éltek, teljes tudatlanságban nőttek 
fel, belőlük kerültek ki a leghíresebb gonosztevők. Ezek-

nek a gvülhelye volt az ú. n. Fieldlanc, egy városrész, 
mely az egész Londonnak réme volt. 

Lord Ashleynek egyszer szemébe tant egy fölhívás 
a »Times«-ben, mely támogatást kért egy ú. n. »ragged 
schooU (rongyos iskola) számára, mely épen ebben a rossz-
hírű városnegyedben volt. Ezután a lord mindennapos 
volt ezen a tájon; megnézte az iskolát saját szemével. 
Alacsony, sötét üreg volt az; melyben csak éveikre, de 
nem élményeikre nézve fiatal egyének gyülekeztek össze; 
a tanítók nem bírtak a rakoncátlan tömeggel, mely vere-
kedett, énekelt, mintha ördög szállta volna meg. Az iskolát 
a gonosz tömeg néha megostromolta, a lámpát elfújta, a 
könyveket szétszórta. De két évvel ezután, hogy Ashley 
rátette kezét az ügyre, csend és rend volt az iskolában, 
szorgalmas növendékek ültek ott, tiszta és világos helyi-
ségekben. 10 év múlva pedig, a lord munkássága folytán 
volt ott: iskola kis gyermekek, esti iskola munkásoknak, 
ipariskola, hajléktalanok menhelye, biblimagyarázó órák, 
miket tömegesen látogattak, »ragged church« (rongyosok 
temploma), melyet a hajléktalanok látogattak, s összesen 
15 keresztyén intézet. A szép kezdet másokat is munkára 
buzdított és London többi részeiben is folyt a maghintés, 
úgy hogy 1844-ben már megalakulhatott a »Ragged School 
Union*, ez a szép belmissziói szövetkezet, mely az el-
züllött gyermekek megmentésével és nevelésével ezreket 
és ezreket adott és ad vissza a keresztyén társadalomnak. 

A munkások sorsának javítása s az úgy evezett 
10 órás bili újból sokat foglalkoztatta nemes lordunkat. 

A gyári törvénynyel összefüggésben volt a nyilvános 
oktatás kérdése, a mit 1843-ban tárgyaltak a parlament-
ben. Lord Aschlev feliratot indítványozott a kormányhoz, 
melyben arra kérik ő felségét, intézkednék, hogy népének 
munkás-osztálya részesüljön a morális és vallási oktatás 
áldásaiban. Indítványát a lord fényes beszédben védel-
mezte ; a beszéd óriási tetszést aratott; eredményeként a 
kormány bizonyos mértékig kötelezővé tette az iskola-
látogatást. 

Az eddigi munkástörvények hiánya főleg abban volt, 
hogy csak a 13 éven aluli gyermekekre nézve szorította 
meg a munkaidőt. Lordunk és társai ellenben ki akarták 
azt terjeszteni az összes női munkásokra. A kormány 
végre törvényjavaslatot adott be, mely 12 órai munkaidőt 
indítványozott; de a lord és társai nem engedtek. Peel 
miniszterelnök előadta, hogy ha a lord törvényjavaslata 
(t. i. a 10 órás bili) keresztülmegy, annak káros hatása 
volna; különben is van még elég iparág a szövőiparon 
kívül, hol a 10 órai munkaidő indokolt volna. Akarja a 
ház, hogy a 10 órai munkaidő ezekre is kiterjesztessék? 

A ház hatalmas »igent« kiáltott rá. Peel, kissé 
meglepetve a váratlan fordulat által, azt mondta: * Akkor 
nem látom be, miért ne szabnók a mezei munkások 
munkaidejét is 10 órára?« »Megteszszük azt is«, kiáltott 
az egész ház. Peel egyelőre mégis tudott kis többséget 
szerezni. Azonközben pedig megkínálta Shaftesburyt kor-
mányzó állással Irlandban, de a lord rögtön átlátta a 
miniszter céljait, és nem fogadta el az ajánlatot. 

1846 júniusban Peel visszalépett, helyét lord Russel 
foglalta el, ki már képviselő korában mandatumot kapott 
arra, hogy a 10-órás bilit védje. 1847 május 3-kán az 
alsó ház 63 szótöbbséggel elfogadta azt, június elsején 
pedig elfogadta a lordok háza is. Lord Shaftesbury e na-
pon azt írta naplójába: »Épen most ment keresztül a bili 
a harmadik olvasáson. Hogy köszönjük meg az Úrnak 
ennyi jóvoltát? Adja az Úr, hogy a munkások az ő ne-
vének adjanak dicsőséget. Áldassek az Úr, áldassék a 
Jézus nevében*. Nagy lelkesedés volt az egész országban, 
ünnepeket rendeztek, emlékpénzt vertek, és egy ilyen ér-



met a királyné is átvett lordunk kezéből. 544,876 munkás 
foglalkozott ez időtájt szövőgyárakban, kik közül 368,769 
nő és gyermek volt. 

Az itt rajzolt időbe esik a lordnak sokoldalú tevé-
kenysége az elmebetegeit érdekében. Említettük már, hogy 
a lord nyilvános működését ezzel kezdte meg, de azóta 
is folyvást dolgozott, mert még nem voltak célszerű inté-
zetek, néha oknélkül zárták be az embereket az őrültek 
házába. Áshley több javaslatot terjesztett be. miket el is 
fogadtak és aztán őt a felügyelő bizottság elnökévé válasz-
tották. Mint ilyen azon volt, hogy gyakori látogatásai által 
a visszaéléseknek elejét vegye; és nem egyszer kellett 
tapasztalnia, hogy jóhirű orvosok is milyen könnyelműen 
mondják ki véleményüket a megfigyeltek elmebeli állapo-
táról. Egyszer a bizottság épen egy hölgy elmebeli álla-
potáról beszélt, mikor az egyik orvos a lord hátamögé 
került és azt súgta a fülébe, hogy az illető hölgyet okvet-
lenül bolondok házába kell csukatni, mert még a zsidók 
megtérítésére alakult missziót is segélyezi. »Igazán? mondá 
a lord, annak pedig én vagyok az elnöke.* Vallásos indok-
ból származó filantrópia nem egyszer volt már agylágyulás 
szimptomája — a világ előtt. 

Szüntelen tevékenysége közben az a csapás érte, 
hogy egyik forrón szeretett, legszebb reményű fiát elragadta 
a halál. 

Mindvégig meleg érdeklődéssel kisérte az elzüllött 
gyermekek sorsát. Gyűlésekben élő szóval, s a sajtóban 
tollal agitált megmentésök érdekében, egyik cikkében ekként 
rajzolja a szerencsétleneknek a sorsát: 

»A ki London utcáin végig megy, naponként látja 
ennek a fajzatnak néhány tagját; ott állnak az utcán, 
kihívóan és piszkosan, mint a londoni verebek ; de sajnos, 
nem olyan kövéren! Foglalkozásuk, ha van, nagyon kü-
lönböző. Westendben gyufát árulnak, másutt szemtelenül 
koldulnak, ismét másutt szemétben turkálnak. 

Whitechapelben és Spitalfieldben csak úgy hemzseg-
nek, de még több van más városrészekben. Külsejük vad, 
rongyaik között a piszoktól alig látszik a test; hát még a 
a neveletlenség, faragatlanság! Az idegen borzad, mikor 
ide jő. Ha nyáron jő ide, majd leüti lábáról a dögleletes 
kipárolgás. Ha télen jön, elbámul a nyomornak ezerféle 
alakjain. Egyik majdnem meztelen, a másiknak komikus 
öltözete van, pl. térdig sem érő nadrág, vagy sarkig érő 
frakk. Itt-ott a vad tömeg örömrivalgást hallatt; a nyomor 
nem ölte ki az ifjúi rugékonyságot belőlük. Lépjünk be ebbe 
a zsákutcába ; friss levegő és napfény ismeretlen itt: egyik 
oldalán penészes fal, a másikon undok kinézésű házak. 
A házak belseje nem tagadja meg a külsejét. Nedvesség, 
sötétség, piszok, bűz, idebent még nagyobb mértékben, 
mint odakünt. Némelyikben nincs semmiféle bútor, másik-
ban van asztal és szék; némelyikben egyetlen ágy az 
összes családtagok számára; de a legtöbb helyen földön 
hálnak a lakók, szurtos rongyok közt.« 

Mióta Ashley ezt megírta, sok történt már a londoni 
nyomorultak dolgában, de mégsem minden. Bizony sok 
részt még most is úgy van az Londonban; itt-ott olyanok 
a lakásviszonyok, hogy nekünk arról fogalmunk sincs. Ha 
a régi házak helyébe újat építenek, még rosszabb; hol 
vegyen az a nyomorult annyi pénzt, hogy új házban 
lakjék! 

A lord statisztikai adatokat is állíttatott össze. A 
negyvenes évek vége felé a kóbor londoni gyerekek 
száma 30,000 volt. Ezek közül 1600-at kikérdeztek a 
viszonyaikról. 162 egynél többször volt fogságban, 116 
megszökött a szülői háztól; 253 élt koldulásból, 317-nek 
nem volt ruhája; 219 volt olyan, a ki az ágyat nem is-

merte, 68 volt fegyencek gyermeke. 331-nek nem voltak 
szülői. 

A lord tehát előadta a parlamentnek ezek helyzetét 
és kérte a kormányt, telepítsen ki évenként 500—1000 et 
a gyarmatokra. A kormány magáévá tette az ügyet és 
nagyobb összeg pénzt utalványozott. Sok utcagyereket vittek 
a gyarmatokra, »lord Ashley fiai*-nak hivták őket és ezek-
ből jóravaló munkások voltak. Később az ő gyermekeitől 
köszönő leveleket is kapott a gyarmatokról, melyek igazol-
ták, hogy áldás volt munkáján. Ha egy-egy ilyen gyermek-
csapat elutazott, a lord bucsú-ünnepélyt rendezett számukra 
és ilyenkor buzdító beszéddel bocsátotta el őket. A kiket 
nem lehetett ilyenformán a gyarmatokra küldeni, azokat 
a praktikus lord beszerezte kit tengerésznek, kit földmívelő-
nek stb. Igazi védője, atyja volt a szegény és elhagyatott 
gyermekeknek. 

Az 1848-dik év viharai Angliát sem hagyták érin-
tetlenül, tulajdonképeni forradalom nem ütött ugyan ki, 
a népmozgalmak itt-ott fenyegető jelleget vettek föl, úgy 
hogy a királyné és férje Albert herceg, belátták, hogy a 
népet meg kell nyugtatni. Ebben a tekintetben jobb taná-
csot senki sem adhatott, mind a lord. Azért a királyné 
a grófot magához hivatta, azután kifejezte előtte azon 
óhajtását, hogy szeretne a nép megnyugtatására valamit 
tenni. A lord órákig sétált együtt Albert herceggel a kert-
ben és beszélgettek. A herceg tanácsot kért. »Királyi 
fenség, mondá a lord, megengedi-e hogy egészen őszintén 
beszéljek, vagy az udvari etiquette szabályaihoz alkalmaz-
kodjam.* ^Beszéljen csak, kérem, nyilt.an», sürgeté a her-
ceg. »Ugy hát ki kell mondanom, hogy fenséged jelen 
állásában többet használhat az országnak, mintha király 
volna. Első tanácsom tehát az volna, hogy fenséged áll-
jon mindenféle szociális mozgalom élére, különösen pedi^ 
az olyanok élére, melyek a szegényügygvel vannak ösz 
szefüggésben, és ezáltal mutassa meg, hogy az ország-
javát szivén viseli.* »Mit tegyek hát?« »Május 18-dikán 
tartja a munkásbarátok egylete évi közgyűlését. Ha fen-
séged előbb néhány munkáslakba betekintene, azután pe-
dig a gyűlésen elnökölne, annak jó hatása lenne.* 

így történt, a herceget óriási lelkesedéssel fogadták 
a szegények, a gyűlésen szép beszédet tartott és föllépése 
a legjobb hatással volt mind a szegényekre, mind a gaz-
dagokra, kiknek rokonszenve évről-évre nagyobb lőn a 
társadalom nyomorultjai iránt. 
(Vége köv.) Kovács Lajos. 

B E L F Ö L D . 

Az országos lelkészi gyámintézet ügyrendje. 
Az orsz. ev. ref. lelkészi özvegy-árvagyámintézetnek az egyetemes 
konvent által elfogadott alapszabálya és kezelési szabályzata alapján 

megállapított ügyrendje. 

I. 
A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventje 

1895. év november 23-ik napján tartott üléséből felvett 
jegyzőkönyve 74. sz. végzésében gyámintézeti végrehajtó 
bizottságot választott, mely bizottságnak elnöke Hegedűs 
Sándor országgyűlési képviselő, tagjai Szász Károly duna-
melléki ref. püspök, Molnár Béla székesfehérvári ügyvéd, 
és előadója Petri Elek budapesti ref. theol. akad. tanár. 
Az országos ref. lelkészi özvegv-árvagyámintézet alapsza-
bálya 24-ik §-a alapján ezen gyámintézeti végrehajtó 
bizottság intézi — az orsz. ref. közalapi végrehajtó bizott-
ság nevében a gyámintézetnek minden ügyeit. 

U 



II. Özvegyek és árvák. 

1. §. Az alapszabály 6. §-a alapján a gyámintézet 
tagjainak özvegyei, tekintet nélkül az elhalt férj által élve-
zett fizetés mennyiségére s annak szolgálati idejére, a be-
lépési járulék és öt évi tagdíj lefizetésének kötelezettsége 
mellett mindnyájan egy és ugyanazon összegű évjáradék -
ban részesülnek. A mennyiben a belépési járulék és az 
öt évi tagdíj le nem fizettetett volna, az azokból hiányzó 
összeg az özvegy évjáradékából két év alatt egyenlő rész-
letekben törlesztetik le, illetőleg tartatik vissza. 

Az árvák, tekintet nélkül a néhai atyjuk által telje-
sített befizetésre, mindnyájan azonnal élvezetébe lépnek 
a megállapított nevelési, esetleg gyámolítási segélynek. 

Az alapszabály 7. §-a értelmében a kegyeleti év 
tartama alatt az orsz. gyámintézet segélye igénybe nem 
vehető. Az özvegyi éyjáradék és neveltetési stb. segélyek 
azon napot követő hó elsejétől folyósítandók és fizetendők 
ki, évnegyedi utólagos részletekben, melyen a jogcím a 
kegyeleti év lejártával beállott, s azon hónap végével 
szüntetendők meg. melyben jogcímük az alapszabályok 
14. §-a eseteiben elenyészett. 

Az alapszabály 12. §-a alapján az özvegyi éyjára-
dék 258 frt : a 13. §. szerint pedig az atyátlan árvák 
neveltetési segélye évi 50 frt, a szülők nélküli árváké 
75 forint. 

2. §. Az özvegy még a kegyeleti év tartama alatt 
folyamodványt ad be az évjáradék iránt. A folyamodvány 
az »orsz. ev. ref. lelkészi gyámintézet végrehajtó bizott-
ságán- hoz címezve, az espereshez nyújtandó be. 

Az alapszabály 10. §-a szerint azon kérdés felett, 
hogy van-e folyamodó özvegynek vagy árvának állandó 
évjáradéka stb. igénye: a közalapi végrehajtó bizottság 
nevében az alapszabály 24. §-a. értelmében megválasztott 
orsz. ref. gyámintézeti végrehajtó bizottság határoz, mely 
ellen a kézbesítéstől számított 30 nap alatt birtokon kívül 
a konventhez lehet felebbezni. 

3 §. Az özvegyeknek csak egyszer, férjük halála 
után, a kegyeleti év tartama alatt kell folyamodni, azután 
az alapszabály 19. §-ában meghatározott módon kiállí-
tandó nyugtáikon tartoznak igazolni segély iránti igé-
nyüket. 

Ezen 9. §. szerint ugyanis az illetékes ref. lelkészi 
hivatal által igazoltatni kötelesek az özvegyek az életben-
lételt. özvegyi állapotot, ev. ref. voltukat; az árváknál a 
13. és 14. §-okban meghatározott feltételek fennállását. 

4. §. Az özvegy folyamodványához csatolja: 
a) elhunyt férje házasságát és halálát igazoló anya-

könyvi kivonatokat, illetőleg lelkészi bizonyítványokat, 
b) az illetékes lelkészi hivatalnak az alapszabály 

9. és 17. §-ainak rendelkezésére való tekintette] kiállított 
bizonyítványát. 

A fennebb jelzett anyakönyvi adatokat — belkeze-
lési ügyben — hivatalos bizonyítvány alakjában az illeté-
kes lelkészi hivatal bélyeg- és díjmentesen hivatalból tartozik 
kiállítani (kezelési szab. 7. p.). 

5. §• Az özvegy az egyházmegye megbízott gyám-
intézeti pénzkezelőjétől illetékes lelkésze útján igazolványt 
tartozik kérni arról, hogy néhai férje az alapszabály 
18. §-ában meghatározott fizetési járulékot és 5 évről ese-
dékes tagsági díjakat befizette-e vagy mennyivel van hátra-
lékban ? Ezen bizonyítvány is a folyamodványhoz csato-
landó. (Kezelési szab. 6. p.) 

6. §. Az árvák neveltetési vagy gyámolítási segélyére 
vonatkozólag, az özvegy vagy a gyám folyamodványához 
az illető lelkészi hivatalnak belkezelési ügyben hivatalból 
kiállított bizonyítványát csatolja, a szokásos »családi érte-

sítő*- nek megfelelőleg, mely az elhunyt édes apa vagy 
szülők házasságát, az árvák törvényes leszármazását, álta-
lában az alapszabály 14. §-ában elősorolt okok fenn nem 
forgására való tekintettel segélyre jogosult voltát igazolja. 
Ezen bizonyítványt az illetékes lelkészi hivatal bélyeg- és 
díjmentesen tartozik kiállítani. (Kezelési szab. 7. p.) 

7. §. Az évjáradékról kiállított nyugtákon az alap-
szabály 9. §-a szerint az illetékes lelkészi hivatal által 
a) az özvegyek igazoltatni kötelesek: az életbenléteit, özvegyi 
állapotot, ev. ref. voltukat.; h) az árváknál az alapszabály 
13. §-a szerint azt, hogy atvátlan-e vagy szülők nélküli 
a 14. §-a szerint azt, hogy hány éves és ev. ref. vallású-e? 

8 §. Az évjáradék stb. felvételét igazoló nyugta 
minden év március, június, szeptember és december else-
jére az espereshez küldendő; s minden segély az alap-
szabály 7. §-a szerint, évnegyedi utólagos részletekben 
az esperesi hivatal útján adatik ki. (Kezelési szab. 8. p.) 

III . Lelkeszek. 

9. §. Az alapszabály 3. §-a szerint az orsz. gyám-
intézet köteles tagja minden rendes lelkész. 

10. §. A gyámintézet tagjai a gyámintézet alapja 
javára fizetik az alapszabály 18. §-a értelmében egyszer-
smindenkorra évi fizetésöknek 10%-át, továbbá évenként 
fizetésök 21/g°/o"át tagsági díj fejében. 

11. §. Az 1896. január 1-én tényleg működő lelké-
szek stb. még azon évben, a később szolgálatba lépő lel-
készek pedig szolgálatba lépésök évében kötelesek: 

a) Az alapszabály 18. §. 1. pontja alapján évi fize-
tésök 10%-ának legalább 1/3 - át belépési járulék címen 
(alapszabály 19. §. 1. p.). 

l>) az alapszabály 18. §. 2. pontja alapján évi fize-
tésük 272%'á t évi tagsági díj fejében minden év novem-
ber l-ig az egyházmegye megbízott gyámintézeti pénzkeze-
lőjéhez befizetni. 

12. §. Az alapszabály 19. §-a alapján a 18. §. 1. 
pontjában jelzett belépési járulékot évi egyenlő részletek-
ben 3 év alatt fizetheti be. 

13. §. A november l-ig be nem fizetett illetékek 
után 5%-os késedelmi kamat fizetendő (alapszabály 27 §.). 

14. §. Az erdélyi ref. egyházkerületben levő ú. n. 
püspöki fél vigyázat alatt álló egyházak lelkészei stb., gyám-
intézeti ügyekben azon egyházmegye kötelékéhez tartoznak, 
melynek területén laknak. 

15. §. Minden lelkész köteles az egyházközségének 
kötelékébe tartozó lelkész-özvegyek és árvák részére szük-
séges okmányokat (alapszabály 9. §., kezelési szabály 7. p.) 
bélyeg- és díjmentesen kiállítani. 

Köteles továbbá az özvegy részére ezen ügyrend 
5. § ában jelzett bizonyítványt az egyházmegye megbízott 
gyámintézeti pénzkezelőjétől megszerezni. 

IV. E g y h á z m e g y e . 

16. §. Az alapszabály 27. §-a alapján a lelkészek által 
fizetendő belépési járulékoknak és évi tagsági díjaknak 
beszedésével az egyházmegyék bízatnak meg. 

Az erdélyi egyházkerületben levő ú. n. püspöki fel-
vigyázat alatt álló egyházközségek lelkészei is gyáminté-
zeti ügyekben az egyházmegye fenbatósága alá tartoznak. 

17. §. Az egyházmegye a november l-ig be nem 
folyt járulékok fizetésére nézve három hónapig terjedhető 
haladékot adhat 5°/0-° s késedelmi kamat fizetésének köte-
lezettsége mellett. (Alapszab. 27. §.) A késedelmi kamat 
november l-től számítandó. 

18. §. A gyámintézeti járulékok beszedése és keze-



lése végett gvámintézeti pénzkezelőt választ (kezelési sza-
bály 3. p.). 

19. §. A gyámintézeti pénzkezelő beterjesztett évi 
számadását tudomásul veszi vagy helyesbíti (kezelési szab. 
4. p.). A Magyar Földhitelintézethez felküldött, összegek 
postaköltségét fedezi. 

20. §. Gyámintézeti ellenőrző bizottságot alakít. E 
bizottság teendője: 

a) a gyámintézeti pénzkezelő számadását minden év 
végén átvizsgálni (kezelési szab. 4. p.). 

h) a kezelési szabály 3. és köv. pontjai értelmében 
a gyámintézeti tagok, s azok járulékainak, az özvegyek 
és árvák évjáradékának, neveltetési segélyének megállapí-
tásában: továbbá az özvegyek és árvák folyamodványai-
hoz csatolt okmányok felszerelése helyességének megbirá-
lásában az esperesnek segédkezni. (Vége köv.) 

K Ü L F Ö L D . 
Magyar református egyházmegye meg 

alakulása Amerikában. 
Valósággal epocbalis jelentőségű, az egész amerikai 

prot. magyarság létérdekét, jövendőbeli fejlődését érintő 
esemény az. mely az amerikai magyar ref. egyházmegye 
megalakulását jelezi minékünk 

Az Egyesült-Államokban mintegy 50—60.0u0 magyar 
prot. él, leszakadva az egyetemes magyar prot egyház 
testéről, kik a mi véreink, a mi hittestvéreink, s kikkel 
mi absolute semmit sem törődtünk. 

Végre is egy idegen testületnek, az angol ref. misz-
sziónak kellett fölfognia a magyar reformátusok lelkigon-
dozásának szent ügyét. Immár nyolcadik esztendeje, hogy 
e krisztusi szeretettől áthatott nemes missziói egylet éven-
ként rakja filléreit a magyar misszió ügyének megszen-
telt oltárára. S teszi azt az áldozatkészség csökkenése 
nélkül, s a nélkül, hogy nemes cselekedetéért a magyar 
egyház részéről csak elismerésben, vagy köszönetben is 
részesülne. Évenként közel 800 frt az, mit a magyar ref. 
egyházak segélyezésére fordít, s ez még mind nem elég 
neki, még mindég többet kiván tenni e hazátlan hitsorso-
sokért. Templomokat építtet, lelkészségeket alapít, építési 
segélyeket és kölcsönöket oszt. Az ő nemes áldozatkész-
ségének köszönhető, hogy ma már Amerikában hét tem-
plom falai közt hirdettetik magyar nyelven az evangelium, 
imádkoznak a hivők ajkai, s magyar énekek gyögyörű 
dallamát verik vissza magyar templom megszentelt falai. 

E hét magyar egyház lelkészi kara tartott közös 
megállapodás folytán konferenciát, január 14 - 18-ik nap-
jain Pittsburgban, hol ugyanezen alkalommal tartotta 
évnegyedi összejövetelét a misszió hatóság is. 

Ezen gyűlés kimondotta ünnepélyesen az amerikai 
magyar ref. egyházmegye megalakulását. 

A nagyfontosságú gyűlés lefolytáról következőkben 
számolhatunk be: 

1. Elnök Ferenczy Ferenc pittsburgi. jegyző Kalassay 
S. m.-carmeli lelkészek. 

2. Jelen voltak a canadai és a s.-norwalki s bridge-
porti lelkészek kivételével az Egyesült-Államok területén 
működő összes magyar ref. lelkészek. 

3. Az egyházmegye megalakulása ünnepélyesen ki-
mondatott. Egyházmegyei lelkészi kar legelső sorban tisz-
telgett az ülésező misszió főhatóságnál, hol nagyon szí-
vélyesen fogadtatván, hét pontban terjesztette elő ké-
relmeit. 

A misszió teljes készséggel járult a lelkészi" kar 
kívánalmaihoz, s megengedte az önálló adminisztrációval 
bíró egyházmegye megalakítását, tisztviselők választását, 
közerejű törvények s egyházalkotmány hozatalát, köz-
igazgatás gyakorlását. Továbbá nemeslelkűségének ezúttal 
is bizonyságát adta abban, hogy a most alkalmazásban 
levő missziói lelkészeknek 10 évig csonkítatlanul biztosí-
totta fizetését. A felügyeleti jogot féntartotta magának, 
illetve az egyetemes ref, zsinatnak, illetve kerületeknek. 

4. A lelkészi kar tisztelgett mélt. Desewffy cönsul urnái 
Pittsburgban. hol kedvesen fogadtatott, s a Cón'áül erköl-
csi támogatását, jó akaratát megnyerte. 

5. Az egyházalkotn^ány és törvénytervezet készíté-
sével megbízattak: Harsányi S. clevelandi, Demeter B. 
n.-yorki, s Kalassay S. carmeli lelkészek. 

6. Ker. ref. katekizmus készítésével szintén eme 
három tagú bizottság bízatott meg. Mindkét javaslat a 
július 4-én M.-Carmelben tartandó nagy ref. conventiora 
terjesztendő elő, a mikor is megvitattatván, elfogadtatván 
s szentesíttetvén, köztörvény erejével fognak bírni, illető-
leg egyetemlegesen használatba vétetnek. A m.-carmeli 
nagy conventiora az összes rendes egyházak és filiák 
képviselői is meghivatnak. 

7. A lelkészi kar egy memorandumban kivánj a a 
hazai mélt. konvent elé terjeszteni viíálisabb érdekeit 
érintő ügyeit, milyenek : egyházainknak a honi egyetemes 
ref. egyházhatósággal való szerves összeköttetés viszo-
nyába való lépés, lelkészeinknek a gyámintézetbe való 
felvétele, lelkészeinknek rendes lelkészekül való elismer-
tetése. Az ide vonatkozó memorandum elkészítésével meg-
bizatik Kalassay S. jegyző és Jurányi G. trentoni reform, 
lelkész. 

8. A s.-norwalki ref. egyház templomszentelési ünne-
pélyét február 9-ére határozta. Egyházmegyénk átiratot 
intéz nevezett egyházközség presbyteriumához, hogy úgy 
az egyház érdeke szempontjából, mint már csak azért is, 
hogy lelkészi karunk testületileg és teljes számban jelen 
kiván lenni a lélekemelőnek ígérkező ünnepélyen: halász-
szák el azt virágvasárnapra. Az értesítés, aláírva helyettes 
esperes és a lelkészi kar minden tagja által, a gyűlés 
helyszínéről nyomban elküldetik. 

9. A polgári házasság behozatala által hazánkban 
teremtett új helyzet alakulása az amerikai egyházi viszo-
nyokat aligha fogja érinteni. Ép azért a hívekhez felszó-
lítás bocsátandó, hogy a lelkészek ezután is csak úgy 
esketnek, mint ezelőtt. A helyettes esperes úr figyelemmel 
fogja kisérni a consulátus útján a házasságra vonatkozó 
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netán ezután megjelenendő kormányrendeleteket, s azok 
mivolta felől miheztartás végett tájékoztatja a hiveket. 

10. A végzetteknek egyházi lapokban s a nyilvá-
nosság más orgánumaiban való közlésével Harsányi S. 
clevelandi lelkész bizatik meg. 

Nem volna teljes a kép, ha meg nem emlékezném 
egyházmegyei gyűlésünket megnyitó isteni tiszteletünkről. 

Az előre hirdetett alkalom ritkasága, az ünnepé-
lyesség fölemelő volta nagy hivő közönséget hozott össze 
a pittsburgi ref. templom falai közé. 

Ez alkalomból folyólag lelkesítő felolvasást tartott 
Kalassay lelkész, majd egy vers gyülekezeti ének elhang-
zása után magasröptű, s költői szárnyalású imát bocsátott 
az egek urához Demeter B. n.-yorki lelkész, kit követett 
a szószékben az ünnepi szónok, Harsányi S. clevelandi 
lelkész, magvas beszédben fejtegetve a protestantizmus 
feladatát. 

Az isteni tiszteletről megelégedve, s fölemelő érzé-
sekkel eltelten távozott a hivők nagy közönsége. 

Ez volt lefolyása a mi első magyar ref. egyházme-
gyei gyűlésünknek, melyet hogy a lelkesedés megnyilat-
kozása tekintetében még inkább túlszárnyalni fog a jú-
lius 4-iki m.-carmeli nagy magyar ref. egyetemes con-
ventio, az már egész bizonyos. 

Ha Isten éltet bennünket, arról is majd számot 
adunk otthoni prot. testvéreinknek. 

Cleveland. 0. 717 Kinsman str. 

Harsányi Sándor, 
ev. reform, missziói lelkész. 

I R O D A L O M . 

** Hit, remény és szeretet könyve az élet ked-
vező és kedvezőtlen napjaira. Imádságok és elmélkedések 
a magyar protestáns nép számára. Irta Csilcy Lajos debre-
ceni ev. ref. hittanár. Negyedik javított kiadás. Budapest, 
1896. Hornyánszky V. nyomása a Tract Society kiadása, 
603 nagy 8-adrétü lap, ára kötve 1 forint. — A jó öreg 
Szikszay óta (»Keresztyén tanítások és imádságok«•) ma-
gyar nyelven nem jelent meg magánimakönyv, mely népünk 
közt akkora kelendőségnek Örvendene, mint a Csiky L. 
fent címzett könyve. 1884-ben jelent meg az első kiadása 
s azóta negyedízben kellett sajtó alá rendezni, úgy hogy 
ma már 23 ezer példány van belőle forgalomban. Ez a 
nagy kelendőség elvitázhatlanul bizonyítja, hogy a könyv 
valóban utat talált a magyar nép házaiba. De meg is ér-
demli ezt a nagy népszerűséget. Változatos es az élet min-
den viszonyaira kiterjed. Vannak köznapi, bűnbánati ünnepi 
és alkalmi, különböző foglalkozás s életviszonyok közötti, 
várandós és gyermekágyas állapotokra vonatkozó, beteg-
ségben használandó imádságok, számszerint mintegy 155 
imádság. Az imádságok hitteljesek, bibliások, az elmélke-
dések erőteljesek, evangeliumosak. A nyelvezet egyszerű, 
keresetlen. A könyvnek eme belső jó tulajdonságaihoz járul-

nak külső előnyei: a szép »öreg« betűs nyomás és a rend-
kívüli olcsóság (603 lapos vaskos könyv kemény kötésben 
1 frt), mely utóbbi az angol Traktátus Társaság (kép-
viselője: Gladischefsky Károly ref. lelkész, Budapest, Alkot-
mány-u. 15. sz.) áldozatkészségét dicséri. A könyv irodalmi 
becséről, melyet szerző minden újabb kiadásnál fokozni 
igyekezett, s tényleg fokozott is, részletes és indokolt kritika 
olvasható e Lap 1884-iki évfolyamában (427—431. lap) 
K. Tóth Kálmán tollából. A kedvező bírálatnak igazat 
adott a tapasztalat s a könyv ritka kelendősége. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című illusztrált munkából most jelent meg az 
52-ik füzei, a melyben Gracza György a debreceni or-
szággyűlés működését és az ottani tarsadalom és irodalmi 
életet festi rendkívül élénken, számos új adat fölhaszná-
lásával. Az egykorú képek és illusztrációk ezek: Tassy 
Végh Bertalan. Falragasz 1849-ből. Bányai Júlia, Sárosy 
Gyula nevén 1848/'49-ben honvédszázados. A peredi csata 
térképe. Damjanich tábori sapkája. Az aradi vértanú-
szobor. Kossuth nyilatkozata, midőn Guyon a komáromi 
várba indult. Fornet Kornél, a III. honvéd utász-zászlóalj 
parancsnoka. A branyiszkói csata 1849. febr. 5-én. A 
munka a teljesség okából néhány füzettel megtoldatik, de 
azért még a nyár elején okvetlen kész lesz a III. kötet 
is. A hátralevő füzetekre a Wodianer F. és fiai kiadócég 
(Budapest Andrássy-út 21.) még mindig elfogad előfize-
téseket. 

** A Szalay-Baróti-féle magyarok történetéből 
megjelent 31. füzetében befejeződik Hunyadi Mátyás ko-
rának tárgyalása és megkezdődik a Jagellók kora. Az 
eleven tollal és nagy szaktudással írt szöveget érdekesnél 
érdekesebb képek egész sorozata illusztrálja. Madarász 
Viktor hires festményének, a ravatalon fekvő Hunyadi 
Lászlónak reprodukciója. Korvin János arcképe. Miksa 
bevonulása a magyaroktól elhagyott Bécsbe. Székesfehér-
vár ostroma stb. A könyv még ez év folyamán be fog 
egészen fejeztetni s akkor a történet négy kötete méltó 
büszkesége lesz a hazai irodalomnak. Megrendelhető a 
kiadócégnél (Lampel Rób, Wodianér F. és fiai, Andrássy 
út 21.) egy füzet ára 30 kr. 

** »A magyar közjog tanításáról« cím alatt 
dr. Horváth Ödön, az eperjesi jogakadémia dékánja s jogi 
szakoktatásunk kérdéseinek szorgalmas írója, újabban egy 
müvet bocsátott közre, a melyben a magyar közjog taní-
tására és tanulására vonatkozó nézeteit és javaslatait fejti 
ki. Javaslatainak a lényege az, hogy kellő gondot kell for-
tani e tudomány kereteinek megvonására, hogy megfelelően 
el kell azt határolni a jog- és alkotmánytörténettől, hogy 
különös fegyelem fordíttassék az országgyűlési irományok 
használatára, hogy előadási ideje terjesztessék ki két fél-
éven heti öt órára, hogy a speciál-kollégiumok, semi-
náriumok és puhlicumok közé e tudomány kiválóbb kér-
dései felvétessenek s hogy azt a második alapvizsgálat 
tárgyai közül elhagyván, az államvizsgálatok tárgyai közé 
illeszszük be s ennek megfelelően hallgatását is az állam-
vizsgálatokat közvetlenül megelőző tanidőre szabjuk elő. 



A munkához még szerzőnek két dolgozata van csatolva 
jogi oktatásügyünk kérdéséről. Az egyik: »Ujabb minisz-
teri rendeletek jogi oktatásügyünk terén> ; a másik: «A 
késedelmes jogi alapvizsgálatok» címen. A díszes kiállítású 
munka Eperjesen, Kósch Árpád üzletében 50 krajcárért 
kapható. 

** A Tompa-reliquiák iránt mind szélesebbkörű 
érdeklődés mutatkozik. Mióta a két debreceni hirlapiró 
felbuzdult, nemcsak a papság, hanem prot. világi férfiaink 
is kezdenek megrendelőként jeleotkezni. A megrendelése-
ket rendesen egyes egyházak számára eszközlik azon ki-
fejezett óhajtással, hogy a reliquiák legyenek első darabjai 
a megalakítandó parólűiiális könyvtáraknak. Kívánatos 
volna, hogy minél többen követnék a jó példát és tennék 
lehetővé a nagy költő és nagy szónok hátrahagyott papi 
dolgozatainak kiadását, melytől már — a tapasztalt és 
egyáltalán nem várt közöny miatt — Ferenczi B. vissza-
lépni készült. A reliquiák sorsa a pártoláshoz mérten 
Húsvétig okvetlenül eldől. (S. Sz. J.) 

** Szegedi Kiss István és a Dunamellék refor-
mációja című egyháztörténelmi mű szerzője,' Földváry 
László váchartyáni ref. lelkész megkeresésére készséggel 
hozzuk nyilvánosságra azt, hogy a munka, melyet a tör-
ténelmi kritika elég kedvezően fogadott s melyet legutóbb 
a »Századok* c. szakfolyóirat is elismeréssel méltatott, 
szerzőnél (Váchártyán, p. h., Pestm.) is kapható. Ára a 
szerzőnél 1 f. 60 kr., bolti ára 2 frt. Felhívjuk rá az egy-
háztörténet kedvelők figyelmét. 

E G Y HÁ Z. 
Egyházi aranykönyv. Straass Mária nén. Strauss 

Jánosnak vegyes házasságából született r. kath. leánya, 
hitbuzgó evang. édes atyjának szóbeli intézkedése folytán 
a győri ev. gyülekezetnek 3000 frtot adományozott édes 
atyja emlékének megörökítésére; 2000 frtot a gyüleke-
zeti lelkészek, tanítók és tanítónők nyugdíj alapjára, 
1000 frtot pedig a gyülekezeti árva- és szegény-intézetre. 
Általában alig van esztendő, melyben a győri gyülekezet 
tekintélyesebb hagyományt ne kapna, mert ott a jó vég-
rendelet első feltételének tartják, hogy abban az egyház-
ról megemlékezés történjék. Valamikor így volt ez minden 
hithű prot. gyülekezetben. Vajha ez a régi szokás ismét 
meghonosulna gyülekezeteinkben! 

Lelkészeink államsegélye a kultuszminiszter ja-
nuár 24-én 1389. sz. a. kiadott rendeletével 22 ezer írtban 
a konvent lelkészi elnökéhez tényleg megküldetett, az elnök-
ség pedig az egyházkerületek között a közigazgatási hozzá-
járulásokra fennálló kulcs szerint felosztatott s az egyház-
kerületek elnökségeihez elküldetett. A 22,000 frt a kerületek 
között ekként osztatott szét: Erdély 4840, Tiszáninnen 3300, 
Tiszántúl 5720, Dunamellék 4840, Dunántúl 3300 frt. A 
dunamelléki egyházkerület 4840 forint jutaléka pedig az 
egyházkerület 55 legszegényebb lelkésze között 5 0 - 1 5 0 
frtos részletekben következőleg osztatott meg: Alsó-Baranya-

Bácsban négy lelkész (köztük három misszionárius) kap 
összesen 400, F.-Baranyában 9 1. 750, Kecskeméti traktus-
ban 9 1. 800. K.-Somogyiban 7 1. 700, Pestiben 10 1. 
800, Soltiban 4 1. 300, Tolnaiban 5 1. 490, Vértesalján 
7 lelkész 600 frtot. A segélyek expediálása most folyik a 
püspöki hivatalban. 

Lelkészi jubileum. Bartholomaidesz János, Nyír-
egyháza 82 éves agg evang. lelkésze ez évben érte el az 
egyház szolgálatában híven eltöltött idejének 60 ik évfor-
dulóját. E ritka alkalmat tisztelői és egyháza megragad-
ván, f. hó 6-án ünnepet rendeztek tiszteletére, mely a 
templomban folyt le s felekezetkülönbség nélkül egész 
Nyíregyházának ünnepe volt. Grduly Henrik s lelkész 
imát, Farbaki; József esperes pedig nagyhatású beszédet 
tartott. Az egyház jubilált agg pásztora emlékére 2000 ko-
ronás alapítványt tett. 

Három waldensi gyarmat alakult Dél-Amerika 
Uruguay államában. Van saját, templomuk, iskolájuk, lei-
készük és tanítójuk. A távolban is megtartják a hazával 
való összeköttetést. A piemonti waldens egyház zsinati 
szövetségébe felvétették magukat. Közöttük más kivándor-
lottak is élnek, schweiziak és németek, de ezek is az evan-
gelium hivei. 

Az oroszországi protestánsok helyzete úgy lát-
szik javulgat. A keleti tartományokban élő német protes-
tánsokat most már nem üldözik annyira. Az áttérteket 
ugyan még mindig följelentik a hatóságnak, de már nem 
büntetik meg őket. S a dorpati orosz lelkész utasítást 
kapott, hogy türelmesebben nyilatkozzék az orosz és német 
törzsek viszonyáról. 

I S K O L A . 

Az egyetemes tanügyi kongresszus tisztikara 
szép indokolás kíséretében következő kérelmet intézte az 
egyházi főhatóságokhoz: 1. Méltóztassék a kongresszust 
bizonyos, legalább 50—100 frtot kitevő összeggel közvet-
lenül segélyezni. 2. Méltóztassék a hatóságuk körébe tar-
tozó tanárokat, tanítókat, s kisdedóvókat s iskolalátogatókat, 
valamint a nevelés ügyei iránt érdeklődő polgárokat a kon-
gresszusban való részvételre buzdítani. 3. Méltóztassék a 
hatóságuk alá tartozó szegény tanítóknak s nevelőknek a 
kongresszuson való megjelenést s részvételt némi anyagi 
támogatás nyújtása által lehetővé tenni — Az indokolás 
különös nyomatékkal hangsúlyozza, hogy a7 ^iskola az 
egyház leánya*. A pénzküldemények Mauritz Rezső pénz-
tárnokhoz (Budapest, Lovag-utcai reáliskola), egyéb értesí-
tések pedig Nagy László főtitkárhoz (Budapest, József-
körút 85.) küldendők. 

A közoktatási költségvetés tárgyalása nagyon 
lassan halad a képviselőházban. A Pulszky-botrány egé-
szen lefoglalja az érdeklődést. Szakszerű tanügyi és tan-
ügypolitikai beszédet, jó formán, alig olvastunk a 10 nap 
óta tartó vitában. Csupán a miniszter febr. 8-iki beszéde 
képezett kivételt Ez behatólag foglalkozott a fő-, közép-
és elemi-oktatás minden aktuális kérdésével Erre a be-
szédre, valamint a tanügyi vita többi mozzanataira jövő 
alkalommal még visszatérünk. 



Újítás a tanügyi adminisztrációban. A vallás 
és közoktatásügyi miniszier a kiadásában megjelenő »Hiva-
talos Közlönv«-t f. é. febr. 1-től kezdve a hivatalos köz-
lés joghatályával ruházta fel, olyanformán, hogy megszün-
tette a miniszteri rendeleteknek eddig gyakorlatban volt 
különálló (Írásbeli) példányokban való szétküldését és csak 
a sürgős, valamint a bizalmas természetű vagy pusztán 
múló alkalomra szóló körrendeleteket fogja ezentúl is az 
eddigi módozatok szerint szétküldeni. Az általános kör-
rendeleteken kívül közölni fog a Hivatalos Közlöny egyes 
esetekre vonatkozó elvi jelentőségű határozatokat és intéz-
kedéseket. személyi híreket, a közzététetni szokott segé-
lyezéseket stb. Ezért a nem állami hatóságoknak és inté-
zeteknek, ezek közt az összes középiskoláknak, tanító-
képezdéknek, felsőbb leányiskoláknak, hittani intézeteknek, 
jogakadémiáknak ingyen és hivatalból küldetik meg a 
Hivatalos Közlöny. 

Nagykőrösi főgimnáziumunk története. Ádám 
Gerzson igazgató a millennium alkalmából megírta a nagy-
kőrösi főgimnázium történetet. Kiadása végett következő 
felhívást bocsátott ki. melyet melegen ajánlunk a prot. 
tanügy- és iskola barátjainak pártoló figyelmébe. »Ev. ref. 
egyháztanácsunk elhatározta, hogy főgimnáziumunk negyed-
fél százados történetét. a millennium alkalmából megíratja 
és saját költségén kiadja; megírásával engem bízott meg. 
E munka elkészült s kinyomatásra vár. E mű csak meg-
határozott számú példányban fog megjelenni s könyvárusi 
úton nem lesz kapható. Minthogy azonban iskolánk volt 
tanítványainak s barátainak is alkalmat kívánunk nyújtani 
annak megszerezhetésére: hogy a kinyomatandó példányok 
száma iránt tájékoztatást nyerhessünk: tisztelettel és biza-
lommal kérem a tanintézetünk iránt érdeklődő t férfiakat, 
méltóztassanak engem, bezárólag f . hó 25-ig, értesíteni 
megrendelési szándékuk felől. A munka 12 —15 ív terje-
delmű. előfizetési ára pedig 1 forint lesz. mely díj előze-
tesen megküldendő. A t.. előfizetők ápril hó elején fogják 
a könyvet megkapni*. 

EGYESÜLET. 
A m. p. irodalmi társaság »Koszorú« című val-

lásos iratkáiból az elnök és a titkár nevében és megbízá-
sából a két protestáns egyház több művelt és vagyonos 
tagjához január hóban szétküldetett mintegy 577 csomag 
(csomagonként 1. 2, 3, 4 és 5 frt értékben) azzal a kérés-
sel, hogy címzettek a vallásos füzeteket megtartani, illetve 
terjeszteni és azok árát a Társaság főbizományosához be-
küldeni szíveskedjenek. Ama hitfeleinket, a kik ily külde-
ményeket kaptak, s a füzetek árát még nem küldték meg, 
tisztelettel és bizalommal fölkérjük, hogy a megtartott 
»Koszorú*-k árát Hornyánszky Viktor úrhoz, mint a Tár-
saság főbizományosához (Budapest, Akadémia bérháza) 
sürgősen beküldeni szíveskedjenek. Budapest, február hóban, 
/Szőts Farkas, mint a Társaság titkára.. 

A budai ref. nőegylet f. hó.. 9-én tartotta meg 
rendes közgyűlését. A titkári jelentés számadatai az egyesület 
áldásos munkájáról beszélnek. Az egyletnek 132 tagja van. 
1895. évi bevétele 850, kiadása 600 frt. Segélyt adott az 
egylet (kisebb nagyobb összegek havonként) hat szegény-
nek, egyet közülök meleg ruhával is ellátott. A szokásos 
karácsonyi ünnepélyen részint ruhával, részint lábbelivel 

ellátott 40 fiú és 46 leánygyermeket, 400 gyermeknek 
pedig apróbb ajándékokkal tette kedvesebbé ez ünnepet 
A közgyűlésen elhatározta az egylet, hogy a barátságos 
érintkezés, a szeretetben való gyarapodás végett havon-
ként összejöveteleket, rendez a budai lelkészi hivatalban 
Ez összejövetelek felolvasásokkal lesznek egybekötve, me-
lyeknek tárgya a könyörülő szeretet. Az első ilyen össze-
jövetel e hó 21-én d. u 6 órakor lesz, melyre az ügy 
barátait ez úton is meghívja az elnökség. — A szép mun-
kára Isten áldását kívánjuk. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület f. hó 11-én tar-
totta ez évi közgyűlését a reformálus egyház régi tanács-
termében (Baldácsy-terem), melyet ez alkalommal zsúfo-
lásig megtöltöttek az egyesület tagjai. A közgyűlésen Siilassy 
Aladárné, az egyesület nagybuzgóságú elnöke vezette a 
tanácskozásokat. Az egyesület vegyes karának szép éneke 
után Szász Károly püspök mondott kenetes imát s azután 
magvas biblia-magyarázatot tartott Bóm. XII. 11. alapján, 
mit karének követett Kovács Lajos vezetése alatt. Majd 
Szilassy Aladárné olvasta fel elnöki jelentését, melyben 
gyönyörűen fejtegette az egyesület magasztos hivatását s 
részletesen beszámolt a mult évi munkásságról. A tagok 
száma a mult évben 67-ről 116-ra emelkedett. Az egye-
sület munkáját pedig a következő számok jelzik: pénz-
beli segélyt adott 56 esetben, ruhát 193 személynek, még 
pedig 113 drb viselt és 136 drb új ruhát, melyet az 
egyesület tagjai szabtak ki és varrtak meg. Az egyesület 
rendezett karácsonyfa-ünnepet, vásárolt és kiosztott vallá-
sos füzetkéket s heti összejövetelein a varrás után biblia-
magyarázat hallgatása és imádság által tagjai lelkiéletét 
is nemesíteni igyekezett. Az erre vállalkozott tagok a sze-
gényeket lakásukon személyesen felkeresték s a testi nyo-
mor enyhítése mellett lelkivigasztalást is törekedtek nyúj-
tani nekiek. (A nagy hatást keltett szép jelentést jövő 
alkalommal egész terjedelmében közöljük. Szerk.), Szőts 
Farkasné pénztárnoki jelentése szerint az egyesület folyó 
bevétele 11.62 forint 8 kr., alapítványi bevétele 600 frt, 
mihez Szilassv Aladárné 300, gróf Károlyi Tiborné 100. 
gróf Teleki Sándorné 100, Z. K. L. szintén 100 forinttal 
járult. Az egyesület kiadott pénzsegélyül 433 frt 42 krt., 
ruhaneműekre 164 frt 26 krt., élelmiszerekre 85 forint 
16 krt, nyomtatványokra (»Ker. Hiradó*, »Koszorú*) 99 frt 
71 krt. beszerzésre 75 frtot., félévi helyiségbérlet 50 frt, 
vegyesekre 41 frt 21 krt. összesen 849 frt 21 krt. A fel-
mentvény megadása után elnöknő indítványára elhatározták, 
hogy a »Paksi szeretetház«-ban egy árva gyermek neveltetési 
költségeit magokra vállalják; továbbá hogy a választmányt 
Fabinyi Gvuláné, Vargha Gyuláné, Pásztor Ferencné, Szabadi 
Adolfné, Krocsák Blanka, Fröhlich Dóra és Szilassy Aladár 
tagokkal kibővítik. A szép lefolyású gyűlést Szőts Farkas 
rövid imája rekesztette be, mely után a nagy részben ott 
maradt tagok (mintegy 60-an) theához ültek, s kedélyes be-
szélgetéssel töltöttek el még egy órát. 

A Csokonai-kör Debrecenben rendkívül látogatott 
felolvasó estélyt tartott e hó 7-én az evang. ref. főiskola 
dísztermében. A programm első pontja szinte vallásos 



estély jellegét kölcsönözte az ülésnek. Dr. Nagy Zsigmond 
főiskolai tanár olvasott fel: Séta a római katakombákban 
címmel egy mindvégig nagy figyelemmel hallgatott tanul-
mányt. melyben a hajdani keresztyén sírokat ismertetve, 
azokhoz prot. szempontok szerint rendkívül tanúságos és 
eszméitető gondolatokat fűzött. A másik felolvasó, Zalai 
Márk »Nők az egyetemen« címmel szólott a most napi-
renden lévő leány oktatás fontos kérdésben. 

GYÁSZROVAT. 
f Biczó Pálné szül. Papp Karola, pátkai lelkész-

társunk felesége, élete 38-ik évében f. hó 5-én hosszas 
és kínos szenvedés után Pátkán jobb létre költözött. Férje, 
testvére (Papp Gábor székesfehérvári ügyvéd), három 
gyermeke (Teréz, Pák András) gyászolják a szelíd, jósá-
gos asszony kora halálát. Az elhunytnak örök békességet, 
a gyászba borult feleknek vigasztalást kívánunk a kegye-
lem nagy Istenétől! 

f Rácz Mihály ev. ref. tanító Hajdú-Szoboszlón 
e hó 3-án hunyt el 59 éves korában. Közel 40 évig mű-
ködött nehéz pályáján sok sikerrel és szakértelemmel, 
előbb Kábán, azután Szoboszlón. Munkatársa volt több 
tanügyi lapnak. Temetése e hó 5-én ment végbe az egyház-
községnek és pályatársainak őszinte részvételével. Nyu-
godjék békében a hű munkás! 

f Jámbor Mihály orvos, a h.-sámsoni egyház fő-
gondnoka f. hó 10-én 83 éves korában H.-Sámsonban 
elhunyt. Jó hazafi volt. ki a szabadságharc idején vérével 
is áldozott hazájának. Áldozatkész, hűséges keresztyén, ki 
életében se munkát se pénzt nem sajnált egyházáért. Vég-
rendelete is hithűségéről tesz szép bizonyságot. Mező-
keresztesi földbirtokát, mely mintegy 25 ezer frt értéket 
képvisel, egy ott alapítandó református leánynevelő-inté-
zetre hagyta. Végrendeletében megemlékezett a debreceni 
főiskoláról, a h.-sámsoni egyházról és kaszinóról, a buda-
pesti »mensa academica*-ról stb. Legyen áldott az em-
lékezete, példája pedig találjon követőkre! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Payr Sándor ondódi evang. 

lelkész, ismert egyháztörténeti író, Pápára Gyurátz Ferenc 
püspök mellé hivatott meg missziói lelkésznek és új állá-
sát február végén foglalja el. — A cftongrád-csanádi új 
ev. esperest, Petrovics Somát a napokban iktatták be 
hivatalába Szentesen, a vármegyeház nagytermében. — 
Zsilinszky Mihály államtitkár, kit ez az esperesség is 
felügyelőjévé választott, a felügyelőséget nem fogadta el, 
mire az esperesség Zsilinszkyt egyhangúlag tiszteletbeli 
felügyelővé választotta. — A dunavecsei egyház lelkipász-
torává a szavazatok nagy többségével Máthé Elek pécsi 
helyettes lelkészt választották; a dédai egyház lelkészévé 
egyhangúlag Lánczy Béla farnosi h. lelkész, a csahold 
egyház lelkészévé meghívás útján Selyebi Géza oroszi 
s.-lelkészt, a számos-becsi egyház lelkészévé egyhangúlag 
Szobonya József csengeri s.-lelkészt választották az egy-
háztagok. 

A D A K O Z Á S . 

S z á m a d á s 
az 189ö. év folytában kiadóhivatalunkhoz beküldött adományokról. 

A prot országos árvaházra : Zeke Lajos siklósi 
ref. lelkész 5 frt 83 kr. Özv. Békassi Józsefné (B- Sellye) 
2 frt. Veress Ede bucsi r. 1. 20 kr. Váci Ferenc (Hajdú-
szoboszló) 6 frt. Komárom-szt.-péteri ref. egyház 1 frt 
50 kr. Kulcsár Sándor hercegszőllősi r. I. 51 kr. Ritter 
Károly somorjai ev. 1. 2 frt. Gerjeni ev. ref. egyház 2 frt. 
Antal Gábor ácsi r. 1. 2 frt 85 kr. Gombai ref egvh. 8 frt. 
Kudar Kálmán ordasi r. 1. 1. frt 45 kr. Nagy Sándor ágyai 
r. 1. 3 frt. Halom Ádám mező-szt-gvörgyi r. 1. 1 írt 40 kr. 
Sipos Imre belényesi r. 1. ] frt. Gozón Lajos szt-györgy-
völgyi tanító 2 .frt. H.-m.-vásárhelyi ev. ref. egyház 10 frt 
52 kr. Sárkány Sámuel ev. püspök (Pilis) 6 frt. Molnár 
Hugó újvidéki r. I. 2 frt 16 kr. J. Vitéz Kálmán buda-
pesti r. 1. 1 frt. Basso Béla s.-norwalki evangélista 5 frt. 
Horváth Sándor paksi ev. lelkész 5 frt 25 kr. Dömötör 
Lajos bölcskei r. 1. 1 frt 50 kr. Szüts Károly felcsuthi 
r. 1. 2 frt. Kiss Imre urai-ujfalui ev. i. 3 frt 50 kr. A 
felső-baranyai egyházmegye Dánvi G. esperes által 50 frt. 
Mészöly Győző alcsuthi r. 1. 2 frt 31 kr. Dombi Vince 
nagyfalui r. 1. 3 frt 20 kr. Gueth Sándor f'.-eöri r. 1. 1 frt 
75 kr. Mezey Pál kutasi r. 1. 90 kr. Posch Frigyes levéli 
ev. 1. 3 frt 48 kr. Orbán Antal nágocsi r. 1. 85 kr. .Széky 
Géza gerjeni r. leik. 1 forint 10 kr. Balog Ambrus sar-
kadi r. 1. 5 frt 17 kr. Kátai Endre d -szt-györgyi r. 1. 2 frt 
26 kr. Bontz Gyula szt-benedeki r. 1. 1 frt 45 kr. Szabó 
Péter pirost r. 1. 1 frt 82 kr. Gulyás Kornél mányi ref. 
h. I. 1 frt 83 kr. Csikav Imre d.-vecsei r. 1 2 frt 36 kr. 
Janó István ö -konyi r. 1. 1 frt 30 kr. Morvay Ferenc, 
N.-Vátv (alapítv. kamat) 12 frt. Jezernicky Kálmán tisza-
szecsődi r. 1. 3 frt 70 kr. Tóth Kálmán deáki r. 1. 3 Irt 
75 kr. Molnár Albert fóthi ref. I 8 frt 50 kr. Javory 
Nándor t.-viszlói r. 1. 1 frt 36 kr. Nagy Károly ősi ref. 
leik. 2 frt 22 kr. Nagy Sándor ágvai r. 1. 1 frt 70 kr. 
Tatay Lajos kajászó-szt-péteri r. leik. 3 frt. Bokor Benő 
k.-bajomi reform, lelkész 1 frt 90 kr. A felső-baranyai 
egyházmegye Dánvi Gábor esperes által 24 frt 75 kr. 
Székely Géza gerjeni r. 1. 20 kr. Bajcsy Lajos d.-mocsi 
r. 1. 4 frt 10 kr. Fülöp József körmendi r. 1. 2 frt 65 kr. 
Csekei István várkónyi r. 1. 40 kr. Molnár István r.-szt.-
királyi r. 1. I frt 65 kr. Kiss Béla kecskeméti vallástanar 
8 frt 50 kr. Csekey István szolnoki r. 1. 13 frt 50 kr. 
Fodor Gyula b.-m.-szt-királyi ref. 1. 1 frt 30 kr. Szabó 
Zsigmond győri r. I. 7 frt 40 kr. Nagy Lajos szeghalomi 
r. h. I. 3 frt. Lévay Lajos sárkereszturi r. 1. 2 frt -4 kr. 
Sulyok István n.-váradi r. 1. 1 frt 68 kr. Szentes János 
gvönki tanár 2 frt. Alsó szabolcs-hajdú vidéki ref. egyház-
megye Szeremlei József esperes által 14 frt 80 kr. Széky Ele-
mér csokonvai ref. 1. 1 frí. Révész Kálmán k assai ref. 1. 
8 frt 30 kr. Székely József csákvári ref. 1. 3 frt. Szabó 
László t.-ughi r. I. 1 frt. Sárkány Imre r.-szombati tanár 
2 frt. Nagy Imre ugrai r. 1. 2 frt 80 kr. Lápossy János 
t.-eszlári ref. 1. 50 kr. fványos Soma n.-harsányi ref. lel. 
2 frt 70 kr. Kerekes Károly n. bikki r. leik 2 "frt. Kutas 
Bálint t.-szent-miklósi ref. leik. 1 frt 54 kr. Kiss József 
kákicsi r. 1. 1 frt 40 kr. Kimiti László ivánvi r. 1. 1 frt 
05 kr. Vargha László a.-nérnedi r. 1. 1 frt 80 kr. Jóba 
József m.-atádi r. 1. 20 kr. Szabó Károly pécsi r. 1. 3 frt. 
Barla Jenő kisújszállási tanár 4 frt 30 kr, Takáts József 
•ceglédi r. 1. 17 frt 4 ) kr. Simonyi János (Palics) 55 kr. 
Barna Antal körtvélyesi r. 1. 2 frt 90 kr. Kiss Zsigmond 



kecskeméti hitoktató 2 frt 10 kr. Székely Géza gerjeni 
r. 1. 2 frt 05 kr. Benkő István r.-palotai r. leik. 5 frt. 
Gönczy Benő gödöllői r. 1. 6 írt 73 kr. D. Varga Istvánné 
(R.-Palota) 1 frt. A dunamelléki ref. egyházkerület egyház-
megyéé Petri Elek egyházkerületi pénztárnok által 158 frt 
02 kr. Széki Aiadár dadi r. 1. 1 frt 05 kr. Balla Gáborné. 
Hak Zsófia (Jászkisér) 50 kr. Összesen: 515 frt 92 kr. 

A Nagypén t ek i Ref. T á r s a s á g r a : Özv. Péntek 
Mihályné (Pápa) 50 kr. B. Tóth Gábor (H.-Hadház) 50 kr. 
Szabó Elek ó-kécskei r. 1 3 frt 71 kr. Nagy István bissei 
ref. leik. 60 kr. Basso Béla s.-norwalki evangelista. 5 frt. 
Szigeti Zoltán (Huszt) 2 frt. Rimány Istvánné (Gönc) 1 frt. 
Szomódi ev. ref. konf. 1 frt 25 kr. Sulyok István n.-váradi 
ref. 1. 1 frt 68 kr. Vitéz János ny. r. 1. (Senye) 50 kr. 
Csizmadia Lajos Lepsényi r. 1. 1 frt. D. Varga Julianna 
(R.-Palota) 1 frt. Sedivi Frigyes mogyoródi ref. 1. 5 frt. 
M. Szabó Ferenc Gyula 2 frt. Összesen 25 frt 74 kr. 

A buda i ev. ref. t e m p l o m r a : A n,-kőrösi ev. ref. 
főgimn. önképzőköre 5 frt. 

Ha e számadásból valakinek az adománya tévedésből 
kimaradt, tisztelettel felkérem, sziveskedjék erről haladék-
talanul értesíteni, hogy a tévedést helyreigazíthassam. 

Budapest, 1895. dec. 31. 

Hornyánszky Viktor, 
a »Prot. Egyh. és Isk. Lap« kiadója. 

Szerkesztői üzenetek, 
Sz. L.—P. — Az egymással vadházasságban élt, de most 

már polgárilag egybekelt házastársak természetes gyermekeinek 
törvényesítése körül következő eljárás követendő. Beszerzendő az 
apának két tanú által sajátkezííleg aláírt nyilatkozata arról, hogy 
a gyermekek tőle vannak ; a szülők házasságlevele ; a gyermekek 
keresztlevele. Az apa nyilatkozatán az apa pontos lakcíme is fel-
jegyzendő. Ezek az iratok bélyegmentes folyamodvány kíséretében 
a püspöki hivatal útján a vallás- és közoktatási miniszterhez kül-
dendők fel. Az egyházi anyakönyvben csak a minisztertől megér-
kezett engedély után szabad a törvényesítést bejegyezni. A törvé-
nyesítési eljárást az 1893. évi május 26-án 17.143 számú, a bejegy-
zési eljárás pedig az 1895. évi dec. 31-én 71,588 sz. a. kiadott 
kultuszminiszteri rendeletek szabályozzák. 

F. L —V. H. — A küldeményt megkaptam, köszönöm. Az 
igéret szerint fogok eljárni. * 

Á. I. — S. E. — Köszönet a figyelemért. A küldeményt fel-
használom, mihelyt az illető rovat szabad lesz. 

S. Sz. J — D. — A »Koszorú«-ból három füzei márciusban, 
három júniusban és négy augusztusban fog megjelenni. A júniusira 
május l-ig, az augusztusira július l-ig fogadhatunk el kéziratot. 

619/1896. sz. 

Pályázati hirdetés tanári állomásra. 
A székely udvarhelyi ev. ref. kollégium főgimnáziu-

mánál egy újonnan rendszeresítatt történelmi és latin 
nyelvi rendes tanári szék a folyó évi egyházkerületi köz-
gyűlésen választás útján be fog töltetni. 

E tanszék évi javadalma 1200 frt alapfizetés, öt 
ízben járó 100 frt ötödéves korpótlék és 200 frt lakbér-
illetmény. 

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy vallásukat, képe-
sítettségüket, eddigi szolgálatukat, védkötelezettségüket és 
egészségi állapotukat igazoló okmányokkal felszerelt és az 
erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó Igazgató-Tanácsához 
címzett folyamodványaikat a székelyudvarhelyi ev. ref. 

kollégium elöljáróságához 1896. évi március hó 10-éig 
nyújtsák be. 

Megjegyzendő, hogy csak ev. ref. vallású egyének 
pályázatai vétetnek tekintetbe. 

A megválasztott tanár az országos tanári nyugdíj-
intézetnek jogosított és kötelezett tagja s állomását 1896. 
szept. 1-én köteles elfoglalni. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület Igazgató-Tanácsától. 
Kolozsvárit. 1896. évi február hó 7-én. 

Parádi Kálmán, 
tanügyi előadó. 

Szász Domokos, 
ref. püspök, mint 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 pbilologiai 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 felemlített 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 frt, 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 Rév-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. 3 - 3 

Czike Lajos, 
főiskolai egyházi gondnok. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
S z e r k e s z t ő s é g : 

IX. kerület, Pipa-utca t£3. szám, h o v á a k é z i r a t o k 
c i m z e n d ö k . 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Hornyánszhy Viktor könyvkereskedése ( A k a d é m i a 

bérháza) , h o v á az elöfiz. és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára: 

F é l é v r e : 4 frt 50 kr; egész é v r e : 9 f r t . 

Egyes szám ára 30 Jer. 

Keresztyén soeialismus. 

E lap f. évi 5-ik számában a külföldi rovat-
ban egy rövidke cikk je lent meg, mely a német-
országi keresztyén socialismussal foglalkozik, s 
elmondja, hogy ez i rány hivei bizonyos nehézségek 
közé jutot tak. Megemlékszik Stöckerről és a social-
demokráciáról is. 

Nekünk úgy látszik, hogy az ér inte t t közle-
mény írója nem ér te t te át teljesen, miről van 
szó. Egyházi férfiú létére, úgy látszik, nem rokon-
szenvez azokkal a törekvésekkel , melyek a század 
legnagyobb problémájának, a socialismusnak, a 
keresztyén vallás elvei által való megoldását tűz-
ték ki célul. Sokak szemében felötlő lehet, ele 
reánk nézve nem nagyon meglepő, nem pedig 
azért, mer t szörnyű kevesen vannak széles e 
hazában, a kik azt az irányzatot, melyet e cikk 
címéül í r tunk, ismernék ós még sokkal keveseb-
ben olyanok, a kik méltányolnák. Pedig e tekin-
te tben út törőkül épen az egyházi férf iaknak ós 
azoknak a világi egyéneknek kell vállalkozni, a 
kiket még nem vont bűvös körébe az aranyos 
internationale, az anyagiak utáni vágy, a min-
denható pénz hajhászása. 

Legyünk t isztában azzal, hogy az a gazda-
sági politika, melyet ecldig követ tünk, a mely 
egyrészről a börzéknek, a pénzkirá lyoknak óriási 
ha ta lmát megteremte ós napról-napra neveli, vál-
ság előtt áll ós pedig egyszerűen azért, mer t a 
sarkában ott van a soeialismus ós mindazon 
törekvések, a melyek a jelen társadalmi rend 
felforgatására i rányulnak, s a melyeket ő maga 
te remte t t meg. A franc iáknak egyik legkitűnőbb 
közgazdája, Paul Leroy Beaulieu sokak meggyő-
ződését fejezte ki, midőn azt mondá, hogy a 
soeialismus el ter jedése munkás osztályok kö-
rében a vallás ós hit hanyat lásának tudha tó be. 
Ha csakis egy élet van, a földi, akkor a síron 
innen kell vágyainkat megvalósítani és pedig 
megvalósítani minél előbb, minél tel jesebben, 

mer t különben azok egyáltalában nem valósulnak 
meg: ez a socialisták evangel iuma. 

Ez a kiinduló pont, a melyből annyi baj 
fakad és azok az egyének, a kik Angliában, 
Németországban ós egyebütt vallásos alapokon 
igyekeznek a soeialismus ellen működni, tisz-
tában vannak azzal, hogy a mit a francia közgazda 
mond, igaz. E mellett azonban, ha s ikerülne a 
hit erejét ú j ra visszaállítani, ha nem a törvény 
ós a mögötte álló polgári hatalom lesz az egyet-
len eszköz, melyet a socialistákkal szembe állít-
hatunk, hanem a gazdasági lag ha ta lmasabbak 
f inomabb vallási ós erkölcsi érzülete is tényező 
lesz a baj o rvos l á sában : akkor a laposabb lesz 
az orvoslás, mer t mindenki igyekezni fog oda 
hatni, hogy a munkás ós munkaadó között ki-
élesülő ellentétek a jogos igények szerint oldas-
sanak meg. 

A keresztyén sociális mozgalom az 1848-ki 
párisi harcok idejébe nyúlik vissza. Azok az 
angolok, kik közelebbről szemlélték a júliusi 
monarchia bukását , a r r a a következte tésre jutot-
tak, hogy egy tisztán material is alapokon nyugvó 
uralom előbb vagy utóbb, de mindenese t re bukni 
fog. E mellett látták a f ranciák törekvései t a 
szövetkezeti eszme kifejtésére, melyeknek fene-
kén az a tudat feküdt, hogy a kis embereknek 
az együt tműködés (cooperatio) segélyével, azaz 
szövetkezetek által kell bajaikon segíteni. 

Ludlow és Maarice, kik mihamar a mozga-
lom élére emelkedtek, megalapí tot ták a keresz-
tyén socialisták iskoláját Angliában. Igyekeztek 
erkölcsileg növelni a munkás osztályt, bíztak 
az egyéni erólyben és annak eszközében, a szö-
vetkezésben. Hazafiak ós enthuziaszták voltak. 

A mozgalom, melyet megindítottak, nagy 
mér tékben előmozdította a humanisz t ikus törek-
vések el ter jedését angol földön. Sokan t ámad ták 
őket, mások nem ér te t tek egyet törekvéseikkel , 
de az indító okok t isztaságát senki se vonta 
kétségbe. 



Az angoloktól fogott tüzet a Németországiján 
kifejlődött hasoni rányú mozgalom, az úgyneve-
zett keresztyén socialismus, a mely két i rányra 
szakad; egyik a katholikus, másik a protes táns . 
A ha tvanas évek elején dr. Döllinger maga aján-
lotta, hogy az egyház kisórje figyelemmel a 
socialista mozgalmakat és tegye meg ellenük 
azt, a mi ha ta lmában áll. így szaporodtak el a 
kath. legényegyletek, a melyek közül az elsőket 
Kolping már jóval régebben alkotá. Alakultak 
körök az iparos mes te rek és iparos tanulók ré-
szére, a parasztok közt ós a városokban. Ketteler 
báró mainzi érsek, a német kathol ikus egyház-
nak e kimagasló alakja, szintén kezébe vette az 
ügyet, és számos emberbará t i intézményt alapí-
tott. Nézete az volt, hogy a munkás kérdéssel 
foglalkoznia kell, úgy is mint keresztyénnek, úgy 
is mint lelkésznek, mer t Krisztus mint a világ 
megváltója, nem csupán az ember lelkét akar ja 
megváltani, hanem testi sebeit is gyógyítani, földi 
életét is javítani kivánja. Mint püspöknek kö-
telessége e kérdéssel foglalkozni, mer t az egy-
ház azt tet te feladatául, hogy legyen nyájas ós 
előzékeny a szegények i ránt ós segítsen bajaikon. 
Ez a felfogás vezette őt oda, hogy mélyen bele-
nyúlt a socialista mozgalmakba és elősegítette 
mindazt, a mi kathol ikus részről a saj tóban ós 
t á r sada lomban ez i rányban történt . 

A másik oldalon lát juk a protes tánsoknak 
hasonló i rányú törekvéseit , a melyek azonban 
csakis a he tvenes évek végén indulnak meg. 
Vezetőjük Todt Rudolf barnelhaumi pap ós Stöcker, 
a volt udvar i prédikátor . Todt felfogása szerint 
a socialis probléma megoldása csak úgy remél-
hető, ha egyik kezünkben a közgazdasági tudo-
mányt, a másikban a socialis i rodalmat tar t juk 
s az el lentéteket az ú j tes tamentom világánál 
egyenlí t jük ki. 

A mai iparos szervezetet keresztyéntelennek 
tar t ja , a mely gyökeres vál toztatásra szorul. Ellen-
sége az úgynevezet t manchesterizmusnak, a mely 
a dolgok fejlődését magára hagyja ós épen azért 
a leghata lmasabbak ós legkímélet lenebbek ural-
mához vezet. Ebből tehát látjuk, hogy Todt nagyon 
is rokonszenvez a socialisták törekvéseivel. 

Ezeket a törekvéseket főleg két oldalról 
t ámadták meg. Egyik oldalon azok az egyházi 
férfiak vannak, a kik semmi módon sem akar-
ják figyelembe venni az idők jeleit; nem haj landók 
magukra vállalni azokat a feladatokat, melyeket 
a jelen reá juk róna. Ezek természetesen türel-
metlenek, sőt sokszor szenvedélyesek az új i rány 
apostolaival szemben. A másik oldalon a hitük-
től, befolyásuktól megfosztott ós épen ezért a 
barbar izmus állapotába sülyedt socialisták heves-
kednek, a kik már csak azért sem baráta i a 

keresztyén socialistáknak, mer t ezek törekvése 
az, hogy a jelen társadalmi rend fentar tassók és 
a munkásosztály problémája ennek kere tében 
nyerjen megoldást. 

A társadalmi re formnak a jelen társadalmi 
rend kere tében való békés megoldása, a munkás 
kérdés ily módon való rendezése meggátolná a 
rombolást , kizárná a socialisták által annyira 
óhaj tot t tá rsadalmi forradalmat . Ezért dolgoznak 
ellene a szocialisták minden erővel és mindazzal 
a fanatizmussal, melyet Lassale és társa inak 
dogmái beléjük csepegtettek. Pedig hogy a ke-
resztyén socialismus út ján sok jót lehet elérni, 
sőt ki lehet egyenlíteni azokat az el lentéteket , 
melyek azzal fenyegetnek, hogy megrázkódta t ják 
az egész világot, a r r a nézve legyen szabad egy 
angol folyóiratnak, a vHumanitariana-nak leg-
utolsó számában Sir Walter Bezant által irott 
cikkből a következőket idézni : 

»Az egyház többé nem oly halott, mint 
50 év előtt; rendkívül sok jót tesz, ú j életet 
szívott magába és szolgálatait eléggé megbe-
csülni nem is lehet. Megvizsgáltam egy londoni 
egyházközség működését . Ebben a községben, 
mely London keleti részében, tehát a legelva-
clultabb városrészben fekszik, azt találtam, hogy 
száz meg száz laikus ember és nő önkénytesen, 
minden fizetés nélkül a legodaadóbb munkássá-
got fejti ki papja vezetése mellett a társadalmi 
bajok orvoslására. Meglátogatják a szegényeket , 
rendeznek számukra istentiszteleteket, a lakí tanak 
klubokat a fiuk, leányok és anyák számára. Igen 
olcsó áron adnak el ruhá t a szegényeknek, olya-
noknak, a kik különben soha ruhához nem 
ju tnának ; menhelyet (créche) t a r tanak fenn a 
csecsemők számára ós egy olyan intézetet, a hol 
a gyermekek iskola utáni idejüket eltölthetik. 
Vannak vasárnapi iskoláik, könyvtáraik ; rendez-
nek előadásokat ós felolvasásokat s London ke-
leti részében a papok élete a meg nem szakadó 
tevékenységnek hosszú láncolatából áll. Az egy-
ház e tevékenység erejénél fogva az utolsó 20 óv 
alatt bámulatosan fejlődött. Azelőtt alig gondolt 
valaki a szegénynyel, most, minden máskép van.« 

Gondoljuk el, hogyha a mai parochiák és 
plébániák, melyek socialis tekintetben ma még jó-
formán semmit se tesznek, a társadalmi élet ilyen 
eleven tényezőivó a lakulnának át. Milyen változás, 
az emelkedésnek milyen, csaknem végtelen per-
spectivája nyilnók meg előt tünk! Mennyi é rdemet 
szerezhetne magának a pap, mennyi tekintélyt 
nyerne a lelkészi állás, mennyire megnövekednék 
az egyház erkölcsi súlya, minő ú j életre emel-
kednék a keresztyénség ezáltal az evangeliumi 
keresztyén social ismus által! 

Bernát István. 



A Krisztus ma. 
Ez alatt a cím alatt adott ki a napokban dr. Gordon 

G. A. bostoni lelkész egy könyvet, mely írója eddigi repu-
tatióját csak növelheti. Mint mondja, ezt a művét a Yale 
egyetemen 1895. január havában tartott két felolvasásából 
dolgozta ki. 

A Yale egyetemet az ismert ember-barát és milliomos, 
Peabody György alapította fejedelmi bőkezűséggel. A theo-
logiai tudományok tovább fejlesztéséről úgy gondoskodott, 
hogy a rendes tanárokon kívül felhívnak évenként hírneve-
sebb lelkészeket, tanárokat, még pedig a különféle feleke-
zetek köréből, hogy szabadon választott theologiai tárgyakról 
néhány felolvasást tartsanak. Az alapító e célból olyan 
alapítványt tett, melynek kamataiból a felolvasó igen szép 
tiszteletdíjat kap. Gordon dr. arról tartott felolvasást, hogy 
a mai bővült ismeretek, a kifejlődött tudomány fényénél 
miként nézzük Krisztus személyét. 

Krisztus helyét a mai élet és gondolkodás terén így 
jelöli ki: »Az emberiség végcélja Krisztus szelleme*. »Krisz-
tus szelleme a theologiában a teremtő és a conservativ 
elv*. »Krisztus a legfőbb eszköze a Léleknek az emberi 
nem erkölcsi nevelésében*. Dr. Gordon e tételeit meggyőző 
erővel fejti ki. S mondhatni nagy ékesszólással. A most 
élő gondolkodók közül kevesen vannak az ékesszólás ado-
mányával úgy megáldva, mint ő. Hogy példát idézzünk, 
gyarló fordításban ide iktatunk néhány sort a bevezetés-
ből, melyben arról beszél, hogy a tudomány mennyire meg-
bővíté az Istenről való fogalmunkat, 

»A modern intelligens emberre nézve, magát a határ-
talan világegyetemtől környezve érezvén, csaknem lehetetlen 
a triviális felfogás. Legnagyobb tanítóink között helyet kell 
adnunk egy végetlen külső rend öntudatának. Mely a kép-
zeletet üde és isteni hangon szólaltatja meg. Uj formát 
adott a legfőbb való jelenléte érzetének. Átvivé a látomás 
édes illusióit a bámulatba ejtő rend és fenség határtalan 
universumába és az emberekkel beláttatja, hogy a látás 
symbolismusa, a tért tekintve, csak parányi izelítése egy 
végetlen valóságnak«. 

Dr. Gordon tisztán látja, hogy a Krisztusról és a meg-
váltásról való tisztultabb nézlet főleg a külső univerzum-
ról való bővült ismeretnek tulajdonítandó. »De fel kell 
merülni a kérdésnek, hogy vájjon a Jézusban, mint az 
Isten fiában való történelmi hit beleillik-e e világba, vájjon 
az ő souvereinitása kiterjeszthető-e föléje?« Dr. Gordon 
könyvében úgy felel rá, hogy igenis lehetséges. 

Midőn az unitárius felfogás elemzéséhez fog, azt 
kellene hinni, hogy unitárius olvasói leteszik a könyvét. 
De még azok is kénytelenek elismerni okoskodása finom-
ságát és eredetiséget. Sehol sem olvastuk Krisztusnak az 
emberiséggel való azonosságát és attól való különbözését 
oly hatalmasan kifejtve, mint itt. Krisztus személyének 
megítélésénél jellemének e két vonását soha sem szabad 
szem elől téveszteni. Meggyőzőleg kimutatja az Istenfiú-
ság szükségességét, a mennyiben Isten szeretetét örökké 
tevékenynek kell tartanunk. 

A Krisztus által szerzett váltság mivoltát vizsgálva 
szerző egészen magával ragadja az olvasót, midőn erő-
teljesen bizonyítja, hogy annak meg kell látszani életünk-
ben, jellemünkön. íme néhány sor mutatvány: 

»A szűk látókörű theologia nem tudja felismerni a 
váltság elvét. Bármennyit beszéljünk is az élet bizonyta-
lanságáról, a halállal beálló változás fontosságáról, kimond-
hatjuk, hogy semmi bizonyíték sincs arra nézve, hogy a 
síron túl a lélek sorsa azonnal el nem dőlne, a jövő élet-
ben való igazságszolgáltatásról a legmegrázóbban szólha-
tunk, úgy hogy a hallgatók azt képzelhetik, mintha Dante 
alvilágában járnának, de azért egy szikrányival sem növel-
tük a váltság elvének fontosságát. A váltság mégis teljesen 
és örökké ethikai maradna . . . Csak egyetlen váltság van 
s ez az igazságosság. Senki sem nyerheti ezt el küzdés 
és véres verejték nélkül. És a kiben nincs meg a Krisz-
tusban Istenhez való hasonlatosságának erkölcsi mozza-
nata, az úgy ezen, mint a másvilágban kívül áll az idves-
ségen. Az az ember a pokolban van.* 

Megszívlelendő szavak. Alig van lap, mely ne bővel-
kedne ehhez hasonló figyelemreméltó fejtegetésekben. Élet-
teljes könyv, az első laptól az utolsóig. Nagy tudományú, 
széles olvasottságú ember könyve. De a mi legjobb benne : 
teljesen át van hatva Krisztus szellemétől, akit úgy tüntet 
föl, mint nemünk Urát és Megváltóját. 

Chr. w. a—s. 

I S K O L A Ü G Y . 

Közoktatási politika a képviselőházban. 
Február 6-tól febr. 19-ig járta a vallás- és közok-

tatási minisztérium költségvetésének tárgyalása a képvi-
selőházban. A vita során néhány napot a Pulszky-botrány 
foglalt le, az idő többi részét — az interpellációs és 
kérvényes napok leszámításával — csaknem szakadatlanul 
a közoktatási kérdéseknek szentelték. Az egyházpolitikát 
csak mellékesen érintették. A tárgyalásnak tehát tulnyo-
mólag kultur-politikai jellege volt, a kultusz-politika meg-
lehetősen háttérbe szorult. 

A tárgyalás színvonala magasnak nem mondható. 
Csekély érdeklődés kiséretében alig volt néhány tartalmasabb 
beszéd. Csak a miniszter febr. 8-iki beszéde volt maga-
sabb szárnyalású, szakszerű és positivkijelentésekben gazdag. 
Kultur-politikánk kritikája általában nagyon középszerűen 
nyilatkozott meg. A t. Ház nagy szónokai hallgattak, a 
»dii minorum gentiurn* most is kontárkodtak, az a néhány 
hivatott kultur-politikus pedig, a ki felszólalt, csak részlet-
kérdésekkel foglalkozott. Sok szó, kevés tartalom, felkapott 
jelszavak hangoztatása, egyes kiszakított részletek a kul-
tura egész organismusának figyelembe nem vételével: ez 
a képviselőházi tárgyalás képének a fővonása. 

Wlassics miniszter több ízben felszólalt. Közoktatás^ 
15* 



politikáját február 8-iki beszédében fejtette ki, melyben 
a közoktatás minden ágára kiterjeszkedett. 

Az egyetemi oktatásról szólva, szükségesnek tartja, 
hogy külföldi ösztöndíjak adományozása által minél több 
egyetemi tanárnak való tudóst képezzünk. Fontosnak tartja 
a szemináriumi tanítást és special-kollégiumok gyakori tar-
tását. Hangsülyozta, hogy az egységes jogi államvizsgálat-
nak a híve. Védelmébe vette az egyetemi ifjúságot a hanyag-
ság vádja ellen. A nők egyetemi képzésével az a célja, 
hogy az arravaló nő ne legyen elzárva a tudományos 
képzéstől, de leány-gimnáziumok felállítására távolról sem 
gondol. Az egyetemi építkezésekről szólva kijelentette, hogy 
legsürgősebbnek tartja a központi egyetem kiépítését, azután 
a politeknikum részére üj épület emelését s végre a kolozs-
vári Karolina-kórház rendbehozását, miket külön törvény-
ben kiván effektuálni. 

A középiskolák során először a tanárképzésről nyilat-
kozott, kiemelve az Eötvös-kollégium áldásos működését, 
meg azt, hogy a készítendő tanárképzési szabályzatban 
arról is fog gondoskodni, hogy a legfontosabb tantárgyak-
ból gyakorlati előadások tartassanak. A középiskolák területi 
elhelyezését rossznak tartja, de ez históriai fejlemény, melyen 
csak nehezen és lassanként lehet segíteni. Meglévő 157 
gimnáziumunk számbelileg teljesen elég volna, de a rossz 
elhelyezés miatt új gimnáziumokról kell gondoskodni. A 
polgári iskolát jelen szervezetében bukott intézménynek 
mondja, reformját pedig akként tervezi, hogy nyújtson a 
4-ik osztályban bevégzett anyagot, hogy művelt iparosokat 
és kereskedőket nevelhessen; a minősítési törvény reví-
ziójakor meg gondoskodni kell arról, hogy a polgári isko-
lát végzett ifjak előtt a mostaninál több pálya nyittassék 
meg. — Az egységes középiskolát elérendő célnak tekinti, 
még pedig a latinnyelv alapján és bifurkációval. — A 
tanterv revízióját szükségesnek tartja, még pedig a nem-
zeti tartalom erősbítésével s az újonnan szervezendő köz-
oktatási tanács meghallgatásával. A tanárok részére külön 
szolgálati pragmatikát tervez. A tanárok fizetését javítani 
akarja, különösen a fizetési osztályok helyesebb beosztásá-
val. — Az egyházi iskolák segélyezését tervszerűleg foly-
tatni kívánja, a régebbi szerződések revideálásával s a 
fizetéseknek olyatén javításával, hogy az egyházi gimná-
ziumok az állami iskolákkal egy színvonalon állhassanak. 
— A tankönyvek bírálatát az egyéni felelősség elvére 
alapítja s intézkedik, hogy a bírálat nyilvánosan is meg-
vitatható legyen. 

A népiskolák ügyei közül kiemelte, hogy a népok-
tatási törvény revíziójához nem sokára hozzá fog, még 
pedig akként, hogy novelláris törvényjavaslatot terjeszt 
a Ház elé s ebben különösen a hatályosabb állami fel-
ügyeletet, a tanítók fegyelmi ügyének állami közegek alá 
helyezését fogja érvényesíteni. A népiskolák kizárólagos 
államosításának nem híve, csak a fokozatos államosítás-
nak a barátja hogy t. i. csak ott állít állami iskolát, a 
hol a nemzeti szempont vagy az iskolafentartók anyagi 
erőtlensége miatt szükséges. A tanfelügyelet reformjára 
is sort fog keríteni, mert a tanfelügyelői intézmény a mos-

tani alákjában nem felel meg hivatásanak Szaporítani 
kell a tanfelügyelők számát és állásukat végrehajtási ha-
táskörrel felruházni, mivégből legcélszerűbb volna, ha a 
tanfelügyelők a közigazgatás keretébe osztatnának be. 

A közoktatási kormány kultur-politikáját többen bí-
rálgatták, de még az általános vita rendjén is inkább 
részletekkel bíbelődve. így TJévizy János azt kivánta a 
minisztertől, hogy utasítsa az iskolai hatóságokat, hogy a 
millennium alkalmából iskolai ünnepélyeket rendezzenek. 
A miniszter e nélkül is kész ezt elrendelni. Többen a 
harmacik egyetem felállítása mellett kardoskodtak, ki Po-
zsony (Hortoványi), ki Szeged (Sima F., Veress J.) számára 
reklamálva az új egyetemet. A miniszter sürgősebbnek tartja 
a létező egyetemek fejlesztését. Várady K. második ma-
gánjogi tanszéket sürget a budapesti egyetemen, mit a 
miniszter őszre meg is igért. Ugyancsak Várady K. azt 
sürgeti;, hogy az egyetem theol. fakultásán bár néhány 
tárgyat magyarul tanítsanak, mit Hock J. és Vajay 1. 
lehetetlennek, Berger J. (mindhárman papok) lehetőnek tart. 
Vajay I. azt is sürgette, hogy a theol. fakultáson bölcsé-
szeti tanszék és hitszónoki állás szerveztessék, mire a 
miniszter kijelentette, hogy ha az egyetem javasolja, szí-
vesen megteszi. 

A középiskoláknál az általános vita rendjén Hoitsy 
Pál azt sürgette, hogy a középiskolákat természettudomá-
nyi alapra fektessék, mit a miniszter nem fogadott el. 
Bessenyey F. a temesvári, Boda V. a szegszárdi gimná-
zium erdekében emelt szót, Hock János pedig a közép-
iskolai oktatásról tett néhány figyelemre méltó észrevételt: 
sürgette a nevelésben a nemzeti szellem erősítését, a 
túlterhelés mérséklését a tanításban s végül a testi neve-
lés gondosabb felkarolását. Nagy feltűnést keltett Kovács 
Albert felszólalása, melyben Schwicker M. orsz. képviselő 
ama hazafiatlan üzelmét leleplezte, hogy mint érettségi 
kormánybiztos a pécsi gimnázium tanulóit megrótta azért, 
mert írásbeli dolgozataikat igen hazafias szellemben ké-
szítettek. 

\ népiskolák ügyénél már az általános vitában 
tartalmas beszédeket mondtak Kozma L , Illyés Bálint, 
Kovács Albert, ez utóbbi azt sürgetve, hogy a kormány 
a tan tói fizetésekről szóló 1893. évi törvénycikket eré-
lyesebben hajtsa végre s a nemzetiségi üzelmeket ne tűrje 
meg a népiskolákban. Kossuth F. határozati javaslatot 
nyújtott be, melyet Polónyi G. is támogatott, hogy a 
tanítói fizetések minimumát 400 frtra emeljék föl, mit a 
minisiter feleslegesnek mondott, meri ez az ügy épen 
most van rendezés alatt. Veress József a tanítóképző inté-
zetek szaporítását és a tanítói fizetések emelését sürgette. 
Hock János az úgynevezett kir. kath. tanítóképzők botrá-
nyos állapotára hívja fel a miniszter figyelmét, mire a 
minis::ter rögtön válaszolt s kijelentette, hogy 3000 frtot 
épen e célra vett fel a költségvetésbe, hogy azt az ösz-
szeget jövőre szaporítani fogja s hogy az első segélyt a 
ruthen tanítóképzőknek juttatja. A testi nevelés tételénél 
Bernáth Béla a tornatanítók helyzetének a javítását han-
goztatta. az emberbaráti intézeteknél Thold D., a múzeum 



tételénél Várady K. szólalt fel, a miatt panaszkodva, hogy 
nemzeti ereklyék mostoha elhelyezésben részesülnek, mire 
Wlassics miniszter az országos ereklyetár létesítésének 
ígéretével válaszolt. 

Ezzel a közoktatási költségvetés tárgyalása február 
19-én véget ért. Váradi F. 

T Á R C A . 

Az igehirdetés psyehologiája. 
Felolvastatott a budapesti reform, theologusok önképzőkörének 

febr. 9-én tartott ülésén 

I. 
Mielőtt tulajdonképeni tárgyamra térhetnék, egynehány 

általános psychologiai igazságra kell rámutatnom. Később 
magától ki fog tűnni, hogy miért idéztem vissza ez igaz-
ságokat azok emlékezetébe, a kik a modern psychologia 
nagyszerű eredményeit már ismerik s miért kellett okvet-
lenül — ha röviden is — kifejtenem ez igazságokat azok 
előtt, a kik a keresztyén theologia után a legfenségesebb 
tudománynak, a modern psychologiának titkaival behatóan 
nem foglalkoztak. 

Azt mondottam : titkaival. Mert titokteljes világ az, 
a melybe a modern psychologia bennünket vezet. Egy 
forrongó világ az, melynek nagyszerűsége és változatos-
sága a tudomány által feltárva, sokkal jobban tönkretetette 
a materialismust, mint a hogy azt hajdanában a tételek-
ben bízó theologusok jajveszékelései tehették. A lélek e 
csudás világa egészen másnemű, mint a testi világ. E 
világban nincs tér, nincs kiterjedés vagy ha van, ez is, 
mint képzet tűnik fel. A testi merőben át van változtatva 
lelkivé. És mégis ez a testitől teljesen különböző világ a 
test hatásaitól függ és sok tekintetben azok által gazda-
godik. A finom készülékek egész csoportja egyebet sem 
tesz, csak a külvilág különböző hatásait viszi, szállítja a 
lélekbe. Szabatosabban szólva, csak a lélek előszobájába 
— így nevezte Locke az agyvelőt .— mert hogy az agy-
velő mozgásaiból mikép lesz érzet és képzet, azt semmi-
féle halandó sem tudja. Az idegek és az agyvelő mozgásai 
a testi világ utolsó hullámzása. Azontúl ismeretlen partok 
következnek, a melyekre, hogy mily úton áradnak át a 
testi világ hullámai, azt senki sem mondhatja meg. Annyi 
bizonyos, hogy a legdurvább és a legkezdetlegesebb érzet 
messze fölötte áll szellemiségével a corpora quadrigesima 
vagy a thalami optica legfinomabb mozgásának. Az is 
bizonyos, hogy a testi világ nagy hatást gyakorol a lelki 
életre. A test és lélek oly szoros egységet képeznek, hogy 
egyik a másik hatásaira munkával felel. A lelki világ el-
határozásai mozgást keltenek a testben. A testi világ tényei 
érzeteket és képzeteket hoznak létre a lélekben, a mely 
képzetek aztán megindítják az érzelmek nagyszerű hul-
lámzásait, ezek meg az akarati elhatározásokat sietnek 
megérlelni, 

Már most tudni kell, hogy azoknak a külső hatások-
nak, a melyek a testi világból származnak vagy ha talán 
egy magasabb szellemi világból származnak is, a test, külö-
nösen az érzékszervek, idegek és agyvelő útján jutnak 
rendes körülmények közt lélekbe, bizonyos erőfokkal kell 
bírniok, ha a lelki világban változást akarnak létrehozni, 
új érzetet és képzetet akarnak életre kelteni. Millió meg 
millió hatás lel zárt ajtóra a lélek titkos bejáratánál vagy 
a mint psychologiai nyelven szokták mondani: vannak 

ingerek, a melyek mivel nem elég erősek, nem jutnak el 
a tudat küszöbére. Egy született vak pl. a fényinger leg-
erősebb hatásaira sem reagál. Távol hangzó szót nem 
hallunk vagy nem értünk. Finom orr szaglási érzetet hoz 
létre, a hol közönségesebb szaglási ideg nem képes a 
lélekbe érzetet juttatni. 

Tegyük fel azonban, hogy valamely hatás érzetet 
idéz elő. Az érzet megvan, de erősíteni akarom. Világos, 
hogy a hatást erősítenem kell. De itt tűnik ki, hogy a lelki 
világ mily ellenállási képességgel bír. Az érzetek világos-
sága és határozottsága nem oly arányban nő, mint e 
hatások ereje. Herbart még azt hitte, hogy kétszer erősebb 
hatásnak kétszer határozottabb érzet felel meg és így 
tovább. Az újabb vizsgálatok azonban megállapították, 
hogy a hatásoknak geometriai arányban kell növekedniük, 
ha azt akarjuk, hogy az érzetek arithmetikai arányban 
erősödjenek. Vagyis ama törvény szerint, melyet Fechner 
Weberről, a ki e téren először találta meg e helyes nyomot, 
Weber-féle törvénynek nevezett: az érzetek úgy viszony-
lanak az ingerekhez, mint a számok logarithmusai egy: 
kettő számokhoz, tehát : 10, 100. 1000 stb. Ebből követ-
kezik, hogy a hatásnak tízszer erősebbnek kell lennie, ha 
azt akarom, hogy a nyomába keletkező érzet kétszer olyan 
erőssé legyen. Egy kilogramm súly bizonyos érzetet kelt 
lelkemben, több kilogramm folyton erősíti az érzetet, de 
két kilogramm nem teszi az eredeti érzetet kétszer erő-
sebbé. Mindez különösen azért fontos, mert ama felfogást 
erősíti, mely szerint a magasabb lelki tények, az erkölcsi 
és vallási eszmék erősítésére nézve is hasonló törvény 
uralkodik. A hatás, ha csak egy kicsit erősödik, nem 
sokat változtat a régi vallásos és erkölcsi képzeteken. Még 
ha nagyon erős hatás következtében új és erős képzetek 
alakulnak is, azok a régi képzeteket kiszorítani nem. vagy 
nagyon nehezen bírják. A változtatás és kiszorítás annál 
nehezebb, minél bonyolultabbak a régi képzetek. A mikor 
a vallásos és erkölcsi igazságok rendszere, esetleg egészen 
helytelen felfogásolt képzetcomplexe sok ideig érintetlen áll 
a lélekben vagy épen kedvező hatások által erősítve lett, 
akkor az új és helyesebb képzeteknek valósággal emberfeletti 
erővel kell hatniok, hogy a régi képzetek az újaknak tért 
adjanak. 

Nagyon hiányos lenne ez a dolog természeténél fogva 
különben is hiányos vázlatom, ha arra nem utalnék, hogy 
az érzetek és képzetek erősödése nemcsak a külhatás ere-
jétől függ. A külhatásnak a figyelem siethet segítségére s 
ugyanabban a pillanatban ellensúlyozhat egy másik kül-
hatást. Ha pl. elmúlt fájdalmamra gondolok nagy erővel, 
szemem ott járhat a könyv sorain; olvasok, olvasok, de 
nem emlékszem rá, hogy mit olvastam. Viszont, ha a könyv 
tartalma érdekel s rá figyelek, annyira elmélyedhetek az 
érdekes olvasmányba, hogy nem hallom, mit beszélnek 
közvetlen közelemben. A lélek a figyelem által mintegy 
kezet nyújt a közelgő vagy körülötte csapongó hatásoknak, 
hogy azokat hajójába segítse. 

A hatások azután valóságos versenyt folytatnak, hogy 
melyik bírja lekötni a figyelmet. Mert az igazi activ figyelem, 
a mely tisztán a lélek öntudatosságából foly, s a melylyel 
a lélek magasabb szempontból csak épen a szükséges 
hatásokat keresi: a míveltebb és pedig a szó igazi magasabb 
értelmében mivelt, az Isten Lelke által mívelt lelkek tulaj-
dona. Gyermekek, míveletlen lelkek, világias emberek figyel-
mét a hatások költik fel és kötik le. A falusi kis lány 
csudálkozva kiált fel: Mily szép ez a Pest, mikor mi a 
nyomor és bűn feletti gondolatainkba mélyedünk el. A 
lelketlen léha férfiak, a társadalom e mívelt salakjai, oda 
vigyorognak a nők szemébe, mert csak a test létezik reájok 
nézve. Bizonyos értelemben ilyen lelkeknél is fordulhat elő 



activ figyelem. A színház látványosságát, a báltermek pom-
páját, a díszmeneteket feszült figyelemmel várja mindenki: 
de az Isten lelkétől nem ihletett lelkek figyelme mégis csak 
kicsalt, felkeltett, lekötött figyelem. A világ, az érdek, a 
pénz, a fény. a változatosság, az étel. az ital, a testvéri-
ség és a foglalkozás, a mi ezekkel összefügg: ez kelti fel 
és táplálja az emberek nagy tömegének figyelmét, úgy 
hogy e figyelem, még ha várakozó, a hatásokat fogadó, 
a hatások elé feszült figyelemként tűnik is fel, végokát 
tekintve, mégis a világ hatásai által előidézett figyelem. 
A világ hatásai kormányozzák a lelket s a természeti 
ember lelke nem uralkodik a hatások felett. 

Vannak azonban alkalmak és idők. a melyek az 
Isten Lelke hatásai körébe viszik a lelket. Es itt térek már 
át tulajdonképeni tárgyamra. Az igehirdetés célja az, hogy 
a világ hatásaitól megrészegített, elfoglalt és lekötött lelket 
az Isten akarata szerinti életre bírja. A cél elérése való-
sággal képtelenségnek látszik, ha a lelki élet törvényeit 
szem előtt tartva, meggondoljuk, hogy a lélek az Isten 
eszméje nélkül születik s az Istennel való közösség ereje 
nélkül gyámoltalanul ezer meg ezer benyomás hatása alá 
kerül. Hogy találja meg e ragyogó s lelkét folyton foglal-
koztató hatásokon át az Istent ? Sok ember sehogysem. 
És itt tűnik ki annak a felfogásnak a teljes nyomorúsága, 
a mely egy-egy szép erkölcsi mondással vagy épen egy 
vaskos kötetté tákolt erkölcsi rendszerrel akarja az embe-
reket jobbá tenni. Hiszen az ilyen tételek erőt nem adnak 
a léleknek s a világ hatásainak rabságából kiszabadítani 
nem bírják. Igen figyelemre méltó dolog, hogy a görögök, 
a kik között úgy nőtt a sok filozófiai erkölcsi rendszer, 
mint a burján : egyetlenegy erkölcsi reformációt sem bírták 
létrehozni. Hamis vallások, telve képzelődéssel és tévedés-
sel, szintén arról ismerhetők fel hamisaknak, hogy egy-
általán soha gyökeres erkölcsi reformot megvalósítani nem 
bírnak. De hát a tiszta evangelium bír-e? Kétségkívül 
ezelőtt is óriási nehézségek állanak. Az ember érzéki lény, 
a megfeszített és feltámadott Krisztus evangeliuma szellemi. 
Hogy költse fel a szellemi az érzéki lény figyelmét, melyet 
a ragyogó világ lekötött. Azután az ember nélkülözi az 
isteni életre képesítő erőket. Az evangelium pedig isteni 
életet akar benne kezdeni. De hogy lehet ebből valami? 
Hiszen az ember nem képes a maga erején felfogni az 
isteni igazságokat és megérteni az Istennek nagyságos 
cselekedeteit. Mindazonáltal csak az Istennél lehetséges 
az üdvösség. Hogy az ember értelmi, érzelmi és akarati 
világa jobbra forduljon, ahhoz isteni hatalom kell. Ez az 
az erősebb hatás, a melynek hiányában az ember Isten 
akarata szerinti életet élni nem bír. Valóban a psyeho-
logia nagyszerű bizonyságtétel az igaz keresztyénség mel-
lett mindenképen. Ha a keresztyén életet tekintjük, akkor 
azt kell mondanunk, ezt csak isteni tényezők hozhatták 
létre. Hogy lelkek és pedig felnőttek, kikben régi gondolat-
csoportok gyökereztek meg, megtértek, hogy szent életet 
éltek, hogy' buzgón és hittel imádkozni megtanultak, hogy 
a gyönyör iszonyú csábításai közt a keresztyén családi 
életet megalkották s hogy mikor az önzés ünnepelte dia-
dalait, jót tettek még ellenségeikkel is: ez csak az emberi-
nél erősebb hatásoknak lehetett eredménye. Viszont, ha 
ma keresztyén életet akarunk teremteni, csak az isteni 
erők teljes felhasználásával tehetjük azt. És itt tűnik ki a 
templomi igehirdetés fontossága. És itt veszszük hasznát 
psychologiai fejtegetéseinknek. 

A közélet zűrzavarában, zajában, lármájában hiába 
hirdetjük az evangéliumot. Természetesen, ha a közéletben 
van már keresztyén erő, akkor ott is találunk elég alkal-
mat az isteni hatások közlésére. Az is világos, hogy a 
közélet okos vezetése által a talajt okvetlen elő kell ké-

szíteni az ige hintegetésére. Az azonban bizonyos, hogy 
a közélet zajába elmerült ember, ha hirdetnék is neki 
az evangéliumot, fel sem ocsúdna ép úgy, mint a hogy 
fentebb említettük, a könyvébe elmerült ember nem érti 
a mellette állók beszédét. A közélet a maga ezerféle viszo-
nyával más irányban köti le a figyelmet s hiába gyako-
rolnánk jó hatást, a figyelem nem erősítené, nem segítené 
azt és épen azért kárba veszne. 
(Vége köv.) Szabó Aladár. 

B E L M I S S Z I Ó . 

A Lorántffy Zsuzsánna egyesületről. 
Elnöki Jelentés. Felolvastatott a február 10-iki közgyűlésen. 

Tisztelt közgyűlés'. 
Egyesületünk Isten segítségével megérte második hiva-

talos évét. Hivatalosnak mondom azért, mert egyesületünk 
élete kisebb körben, alapszabályok nélkül, több évre nyúlik 
vissza. Hálás szívvel mondhatjuk, hogy az Úr áldásával 
kisérte munkánkat az elmúlt évben is, mely alatt egyesüle-
tünk fokozatosan fejlődött. 

Egyesületünk kettős célt tűzött ki maga elé: a könyö-
rülő szeretet gyakorlását és a keresztyén erkölcsi élet fel-
virágoztatását különösen a nők között. E célokat szolgálták 
különösen hetenként egyszer, hétfőn, bérelt helyiségünkben, 
az úgynevezett Baldácsi teremben (Kálvin-tér 7. sz. alatt) 
tartott összejöveteleink, melyekben egyesületünk társas élete 
főképen létesült; az összejövetelek Vü4-től Vs6-ig tartottak, 
a midőn a szegények részére ruhákat készítettünk, meg-
beszéltük teendőinket, elintéztük a jelentkező szegények 
ügyét-baját; minden ilyen összejövetel hosszabb vagy rövi-
debb bibliamagyarázatta], többször felolvasással fejező-
dött be. 

A könyörülő szeretetet igyekezett egyletünk, Krisztus 
Urunk meghagyásához lehetőleg híven, gyakorolni. A mit 
kaptunk s össze tudtunk gyűjteni, azzal lelkiismeretesen 
sáfárkodtunk ; felkerestük a nyomort szomorú hajlékaiban, 
zúgaiban, vigasztaltunk és a mennyire korlátolt erőink 
engedték, segítettünk felekezetre való tekintet nélkül. De 
azt hiszem, igazat fognak nekem adni mindazok, a kik a 
nyomort így szemtől-szemben látták, hogy a vigasztaló 
szó majd elakad, a midőn a lélek, ama szomorú képek 
láttára, megrendül és hogy a segítséget oly nehézzé teszi, 
a midőn a kiosztandó krajcárokat számítanunk kell, mint 
a fösvénynek, holott ennyi szükség láttára oly szívesen 
volnánk pazarlók. 

Mult évi október havában egy családra hivatott fel 
figyelmünk: apa, anya és hét gyermek, melyek közül a 
legkisebb csak három hetes volt. Apjuk azelőtt rendes 
foglalkozású ember, a munkából betegség következtében 
kidőlt, öt hónapig feküdt, az alatt a mi keveset megtaka-
rítottak, felélték, a mire adtak a zálogházba vándorolt, a 
tél közeledett, a bútorok az előző negyedi tartozásba le-
foglalva, a lakás legközelebbi november elsejére felmondva, 
nem volt betevő falatjuk; az apa még mindig keresetkép-



telen, az anya legifjabb gyermeke után még gyenge, a sok 
gond a legkétségbeesettebb gondolatokra ragadja, már az 
forog fejében, hogy az emeletről veti le magát! Mi ruhá-
val és pénzzel segélyeztük, bútoraikat kiváltottuk, új lakást 
fogadtunk nekik; végre, sok fáradozás után és más ember-
barátok közreműködésével sikerült, a folyó év első nap-
jaiban az apának állást szerezni, reményünk van, hogy 
alkalmazása állandó marad és családját képes lesz eltar-
tartani; szóval lábraállítottak ezt a megsemmisüléshez oly 
közel járt családot. Ám de ez egymaga az adott ruhákon és 
élelmi szereken kívül, csak készpénzben, 72 frt 50 krjába 
került egyesületünknek s e mellett még, miután pár heti 
keresmenyéből nem takaríthatta meg a házbért, ebben 
ismét segítségére kellett lennünk. 

Egy másik család a víztorony melletti szükség- barak-
ban: apa, anya és 10 gyerek, kenyér és fütőszer nélkül; 
az apa itt is betegség folytán lett keresetképtelen és midőn 
meggyógyult, nem tudott dolgozni, mert asztalos műszerei 
zálogban voltak. Hogy keresetképessé tegyük, kiváltottuk 
műszereit 20 frton és az adott ruhanemüeken kívül, hogy 
dolgozni kezdhessen, a szükséges faanyagra és egyebekre 
még 17 frtot adtunk neki. 

Több megindító képet sorolhatnék még fel működé-
sünk köréből, ha ezen jelentés kerete megengedné. Legyen 
azonban elég itt csak általánosságban megemlékezni azon 
nagyszámú szegény, tehetetlen, nagyobbrészt elaggott asz-
szonyról, a kik hétfői összejöveteleinket felkeresik, hogy 
segélyt nyerjenek és felemlítem, hogy egyesületünk az el-
múlt évben állandóan segélyezte a Szabó, Szelinevics árvá-
kat s még többeket, kiknek nevei mindazokéval együtt, 
kiket segélyeztünk naplónkban olvashatók. 

Segélyezésünk anyagi mértékét, vagyoni állapotúnk 
határozta meg, a mivel ismét egyesületünk tagjainak száma 
szorosan összefügg; engedjék meg azért, hogy az 1895-ik 
év erre vonatkozó adatait a következőben adjam elő. 
Egyesületünk tagjainak száma a mult évben 67-ről 116-ra 
emelkedett, kik közül: 6 alapító, 14 pártfogó, 85 rendes 
és 11 pártoló; örömmel jegyezhetem meg, hogy a tagok 
száma már most a folyó évben is gyarapodott. A tagok 
ezen emelkedése s egyrészének buzgó tevékenysége tette 
lehetővé, hogy a szegényeket nagyobb mérvben segélyez-
hettük, mint 1894-ben, nevezetesen adtunk pénzbeli segélyt 
56 esetben, ruhát 193 személynek, kik közül 64 vasár-
napi iskoláinkat látogató gyerek volt, élelmiszereket adtunk 
hét családnak. — Az egyesület bevételeit és kiadásait 
részletesen a pénztári jelentés fogja előtüntetni, e helyt 
csak annyit kívánok megjegyezni, hogy a különböző segé-
lyezésekre 949 frt 21 krt adtunk ki, ezen felül kiosztot-
tunk az egyesületünknek ajándékozott 256 darab viselt 
ruhákból 113 darabot, (a többit már a folyó évben osz-
tottuk ki) és 136 új ruhát, melyet az egyesület tagjai 
szabtak ki és varrtak meg. 

Mily kis számok ezek ahhoz képest, a mit alkalmunk 
lett volna a nyomor enyhítésére tenni; és mégis hány helyen 
változtattuk át a nyomor keserű könyeit az öröm és hála 
könyeivé; hánynak vittünk vigasztalást a kétségbeesésben! 

Itt fel kell még említenem, hogy a mult évben is, 
mint az előzőben, dec. 15-én karácsonyi ünnepélyt ren-
deztünk a külső váci-úti iskolában, melyen, dacára a hely 
távol fekvésének, szép számú közönség vett részt. Ez alka-
lommal 49 gyermek kapott meleg ruhát, ezen félül pedig 
itt és a többi vasárnapi iskolákban 400 gyermek süte-
ményt és olvasmányt, ez utóbbit Hornyánszky Viktor úr 
e célra volt szíves nyomatni és díjtalanul rendelkezésünkre 
bocsátani. Dec. 22-én saját helyiségünkben külön kis ka-
rácsonyi ünnepélyt rendeztünk, melyen 15 gyermek kapott 
téli ruhát, süteményt stb. 

Ezenkívül részben egyesületünk egyes tagjai vittek, 
részben küldtünk a karácsonyi ünnepek alkalmából aján-
dékokat az általunk állandó vagy nagyobb segélyezésben 
részesített Brumüller, Szabó, Schmidt, Fáv, Sonnenscbein, 
Bezerédy, Leitner családoknak. 

Egyesületünk másik célját, a valláserkölcsi élet fel-
virágoztatását munkáltuk, első sorban Isten igéjének olva-
sása és magyarázása által, mint már fennebb említettem, 
heti összejöveteleink alkalmával és azok befejezéséül az 
írásnak egy-egy helye olvastatott fel és kisértetett tanul-
ságos magyarázattal, több esetben pedig önálló felolvasá-
sok is tartattak. Egyesületünket e tekintetben szívesek 
voltak támogatni: főtiszteletű Szász Károly püspök, Komá-
romy Lajos, Szőts Farkas, Kenessey Béla, Szabó Aladár 
tanár és Hamar István püspöki titkár urak; szavaltak: 
Lászlófalvi Eördögh Árpád joghallgató és Szakács Imre 
theologus urak. Egyesületünk részéről e helyt is hálás kö-
szönetet mondok valamennyiüknek. 

Fel kell továbbá említenem, hogy mult év október 
havában indult meg a »Keresztyén Hiradó« című, minden 
hó 20-án megjelenő kis lap, melyet mint egyesületünknek 
és a ref. ifjúsági egyesületnek közlönyét dr. Szabó Aladár 
úr szives szerkeszteni. A tisztelt tagok ismerik e kis lapot 
s azt hiszem, mindnyájan egyetértenek velem abban, hogy 
szükséget pótol, a mennyiben az említett egyesületek mun-
kásságának szélesebb körben való megismertetésére is 
szolgál, egyúttal pedig a tagok megtalálják benne előze-
tesen a legközelebbi egy hónapi teendő programmját, 
anyagi áldozatába alig kerül egyesületünknek mert, ha 
a hirdetési és előfizetési díjakhoz hozzászámítjuk azt, a 
mit a két egyesület azelőtt meghívó nyomtatására és 
postabérre kiadott, akkor e kis lap költsége jóformán 
fedezve van, természetesen azért, mert a szerkesztés sem-
mibe sem kerül. 

Egyesületünk ifjabb tagjai ez évben is ének-kart 
alakítottak, a mely gyakorlatait, nagytiszteletü Moody 
András lelkész úr ez évben is tanúsított szívessége foly-
tán, a Hold-utcai iskola nagytermében tartotta. Ez énekkar 
többször működött, így a reformáció ünnepén, a ref. ifj, 
egylet által jjrendezett zene és felolvasó-estélyeken és az 
egyesületünk által rendezett karácsonyi ünnepélyen. Sza-
badjon ez alkalommal úgy nagytiszteletű Moody lelkész 
úrnak a terem készséges átengedéséért, valamint tiszteletes 
Kovács Lajos hitoktató úrnak a kar betanításáért és veze-
téséért szives köszönetet mondani. 



Ezekben jelezhetem tisztelt tagtársaknak egyesüle-
tünk életét a valláserkölcsi élet felvirágoztatására irányuló 
tevékenységben, de azt hiszem, hogy épen ebben a tekin-
tetben mulasztást követnék el, ha nem utalnék azon fel-
emelő és nemesítő hatásra, melyet a könyörülő szeretet 
gyakorlása, különösen pedig a szegények s elhagyatottak 
felkeresése, vigasztalása, a testi és lelki nyomornak eny-
hítésére irányuló szeretetteljes munkásság minden egyesre 
gyakorol. 

Hálával kell itt megemlékezni arról, hogy egyesüle-
tünk több tagja nagy készséggel és buzgósággal kereste 
fel, vigasztalta és segítette a szegényeket; hálával említem 
ezt fel azért, mert én azt hiszem, hogy az egyletnek igazi 
életet és erői fog adni, ha ez a mindenek felett dicsérendő 
keresztyén erény, minél nagyobb mértékben és tagjaink 
minél nagyobb számában kel életre, nemcsak azért pedig, 
mert hisz lelkiismereti kötelességünk, hogy a midőn a 
nyert adományokat kiosztjuk, meggyőződjünk arról, vájjon 
a segélyben részesülők arra méltók-e, de még inkább 
azért, mert ott a nyomor otthonában, szeretetteljes, vigasz-
taló szavak kíséretében nyújtott segély hasonlíthatatlanul 
nagyobb hatású és felemelőbb, mint ha az adományok 
az egyesület helyiségében, hivatalos órában osztatnak ki, 
ezt a kedvező hatást pedig, a midőn a 'szív a hála s 
öröm érzelmei alatt fogékonyabb, kötelességünk felhasz-
nálni arra, hogy a figyelmet a Megváltó felé fordítsuk, 
hogy az érzelmeket ahhoz tereljük, a ki az egyedüli igaz 
Vigasztaló s Gyógyító; ez épen oly kötelességünk, mint 
az anyagi segélynyújtás, a mely az anyagi bajokat eny-
híti ugyan, de a lelkieket nem, már pedig a keresztyén 
szeretet munkája az anyagi bajok enyhítése mellett a lelki 
vigasztalás, az erkölcsi felemelés is, az élő hitnek feléb-
resztése által. De a szegények látogatása magunkra nézve 
is, mindenek felett üdvös azért, mert így közvetlenül lát-
ván a nyomort, a tehetetlenséget, az elhagyatottságot, ez 
ébreszti fel szivünkben az igaz szánalmat és szeretetet 
szegény embertársaink iránt, ébreszti a vágyat segíteni 
rajtok s ad erőt a munkához, s ha sikerült segíteni rajtuk, 
fakasztja azt a szívbeli örömöt, a mely nem az a minden-
napi öröm, a mely megelégedettségünkből származik, de 
legmagasztosabb, tiszta, nemesítő és felemelő hatással van 
mindazokra, a kik a könyörülő szeretetet ily módon gya-
korolják ! 

A cseléd otthon alapítása tekintetében, sajnos semmi 
előmenetelt sem jelenthetek, üjabb adomány sem jutott e 
célra kezeinkhez, pedig valóban ez a fontos és áldásos 
intézmény a pártolást kizárólag megérdemelné. Első sor-
ban keresztyén munkásság ez, mert azok a faluról nagy 
számban bejövő, szolgálatot és munkát kereső szegény 
leányok a legtöbb esetben teljesen magokra vannak hagyatva 
és csak Isten különös gondoskodása, ha tapasztalatlanságuk 
mellett a kísértés mindenféle leleményes fogásainak áldo-
zatul nem esnek e romlott, nagy városban; de ezek gon-
dozása, összegyűjtése, részökre menedékhely szerzéáe nem-
csak keresztyéni munkásság szempontjából háladatos és 
áldásos dolog, hanem mindnyájunk háztartásának is érde-

kében fekszik. Mi háziasszonyok legjobban tudjuk, mily 
károkat okozhat, ügy anyagi mint erkölcsi értelemben, az 
erkölcsileg megromlott cseléd, a ki nemcsak cselédtársaira, 
de minden elővigyázat dacára gyermekeinkre is ártalmas 
befolyással lehet; valamint mi tudjuk más részről, hogy 
milyen megnyugvás, mondhatnám kincs, a megbízható, jó 
cseléd a házban, az olyan, a ki tágabb értelemben szintén 
a családhoz tartozik. Jól tudom, hogy ily cselédotthon 
nagy vállalat, a mely pár 100 frttal, állandó sikerre való 
kilátással, meg sem indítható, de azért e tervet feladnunk 
még sem szabad, a cél Isten előtt bizonyosan kedves, s 
meg is fog abban segíteni! 

Magát a jó ügyet azonban, t. i. a cselédleányok gon-
dozását addig is szolgálhatjuk az által, ha legalább saját 
háztartásunkban nem tekintjük Őket idegeneknek, hanem 
irányukba érdeklődést érzünk és tanusítunk az által, hogy 
igyekezzünk leikeikbe a hit és jó erkölcs iránti fogékony-
ságot úgy érintkezésünkben, mint keresztyén olvasmányok 
által felébreszteni és kifejteni; az a pár krajcár, a mibe 
az ily nyomtatványok kerülnek, akár a keresztyén nép-
lapjaink (Kis Tükör, Téli Újság, Evang. családlap), akár 
népiratkáink (»Koszorú« füzetenként 4 kr.) bőven meg-
hozza kamatjait; végre is a keresztyén háziasszony Isten 
előtt felelős, hogy nemcsak családja körében, de a viszo-
nyokhoz képest háznépe körében is, meghonosítsa és fenn-
tartsa a keresztyén szellemet, ez nemcsak általános keresz-
tyéni kötelesség, de ősi magyar erény is, a mit szépen 
igazol nyelvünk, melyben a család és cseléd egy gyökből 
származik és mint rokon fogalmakat a nép ma is sok 
vidéken felváltva használja. 

* * 
* 

Tisztelt közgyűlés! Ezekben volt szerencsém elő-
adni, hogy egyesületünk kettős célját a lefolyt évben 
miként munkálta. Örömmel és hálával mondhatjuk, hogy 
egyesületünk nemcsak névleg létezett, de élt s hogy tet-
tünk valami jót; de magunkat csalnánk meg, ha azt hin-
nénk, hogy eleget tettünk. Ha valaki úgy fogja fel az 
életet, hogy tehetsége, vagyona kizárólag az övé, melylyel 
teljesen szabadon rendelkezhetik s mi módon való fel-
használása tekintetében egyátalában senkinek sem felelős, 
az meglehet magával elégedve bármi keveset tesz is má-
sokért, sőt esetleg akkor is, ha épen semmit sem tesz; 
de ez a felfogás nem a keresztyén ember felfogása. Mi 
tudjuk, hogy az élet minden javait, egészséget, anyagi 
jólétet Istentől nyertük és Ő kötelességeket fűzött hozzájuk 
s tudjuk, hogy e kötelességeket minél hívebben telje-
síteni életünk feladata. De mily gyengék vagyunk e fel-
adat teljesítésében! Hányszor halljuk, hogy bosszankodva 
mondják »Adakozni, mindég csak adakozni!« De vájjon, 
a ki türelmetlenül így fakad ki, gondol-e arra, hogy mi 
is nem szűnünk meg az Úrtól kérni és vajmi sokan kérés 
nélkül is — várni, az () adományait és ha ezek nem 
érkeznek, a sors mostohaságát említik. Vagy hányszor 
halljuk, hogy midőn valaki ad jótékony célra, kellemetlen 
mosolylyal jegyzi meg: >adok, hogy nyugtom legyen, mert 



már ezen adótól úgy sem lehet menekülni*, szóval oly 
sok esetben nem találjuk meg azt >a jókedvű adakozót«, 
a ki a jó ügynek a jó ügyért ad, hanem az egyik ké-
nyelemből, hogy lerázza nyakáról a kéregetőt, a másik 
talán, hogy szívességet tegyen annak, a ki megszó-
lítja, mintha az illető a maga részére kérne — és ez 
teszi nálunk a kérést oly nehézzé — a harmadik hiú-
ságból ád; és mindezek nem gondolják meg, hogy ha 
adnak, adjanak hálát Istennek, hogy adhatnak s hogy mi-
lyen volna életük, ha a kegyelmes Isten is olyan fukar 
volna adományaival, a milyenek ők az Istentől vett javak-
kal; nem gondolják meg, hogy Istentől rendelt kötelesség, 
hogy abból a mit a földön bírunk, egy bizonyos hányadot 
a szegényeknek, betegek és elaggottaknak adjunk át. Elis-
meréssel szoktuk említeni, hogy az angol, amerikai, helvét 
társadalom mily óriási tevékenységet fejt ki a jótékony-
ság terén és hogy mily bámulatos eredményeket érnek el: 
ámde ez csak természetes, ha tudjuk, hogy ott minden 
jóravaló családnak évi budgetjében az ily célra való ada-
kozás épen oly jelentékeny tétel, mint a ruházat vagy 
a lakbér, s hogy az illető az általa pártolt intézmények-
nek ezt önként felajánlja s nem szükséges a leglelemé-
nyesebb ürügyükkel ezt kicsalni a közönség zsebéből. 
Sajnos, mi még ennyire nem vagyunk, utánozzuk az an-
golt nyelvében, játékaiban, ruhájában, sportban és splene-
ben, de ha hitéről és adakozó voltáról van szó, a felett 
azzal siklunk el nagy könnyen: »az teheti, mert angol, az 
angolok gazdagok*. 

A midőn egyesületünk céljai megvalósításán mun-
kálódik. e visszásságok ellen is küzd; adja az Úr, hogy e 
munkához minél többeket megnyerhessünk, töltse be az 
Úr lelkével a mi lelkeinket, hogy buzgósággal és jó kedvvel 
munkálkodjunk az Ő országának terjesztésén, a testi é s -
lelki nyomorban élők közt, és saját magunk körében. 

Vajha a most megkezdett év, mely hazánk történe-
tében oly jelentőséggel bír, a keresztyén szeretet munkái-
ban és egyesületünk életében is korszakot alkotó lenne. 
Az Úr adja, hogy úgy legyen! Szilassy Aladárné. 

Lord Shaftesbury élete, 
lll. 

1849-ben Londont a cholera látogatta meg; ekkor 
is tág tér nyilt a gróf működésének. Látogatásai közben, 
miket Londonnak gyanús részeibe tőn, volt alkalma a 
fiatal tolvajok életmódját megismerni és tapasztalatairól 
aztán nem egy érdekes cikkben számolt be. 

Sokan közülök, mondja egy helyen, még fogalommal 
sem bírnak az enyém és tied közötti különbségről: a tu-
lajdon szerintük nem más, mint az összerabolt dolgok 
fölhalmozása; a tulajdon szerintük közös; a ki legtöbbet 
megkaparít belőle, az a legokosabb. Sikerült tolvajlásaik-
ból nem is csinálnak titkot; a lopás szóra sokféle szépítő 
és megnyugtató kifejezéseik vannak. Semmi szégyenésze-
tük nincs, a fogságbüntetést föl sem veszik. A rongyos 
iskolában elégszer megtörtént, hogy egy-egy fiú egy dara-
big látogatta az iskolát, aztán pár hétre eltűnt azután 
megint megjelent. A tanító megkérdezte: »Hol voltál fiam 

eddig?* »Sajnálom, feleié a fiú, nem jöhettem, mert há-
rom hétig be voltam zárva.* 

Egyik vasárnap este körülbelül 15 ilyen fiú jött az 
iskolába; nyolc óráig tanultak, de akkor fölkerekedtek és 
elmentek; a tanító mégis elfogott egyet, és fölhívta, hogy 
legalább ő maradjon itt. »Nem lehet, mondá a fiú, most 
kezdődik az üzlet.« »Miféle üzlet ?« »Hát nem tudja, hogy 
nyolc órakor jönnek ki este a templomból?* Egy városi 
misszionárius, kit ezek a tolvajok mind ismertek és ked-
veltek, estefelé új kabatban ment arrafelé. A fiatal zseb-
tolvajok egyike öt szemelte ki zsákmányának, mert nem 
ismert rá új kabátjában. Ki is lopta szerencsésen a zseb-
kendőjét, de azután ráismert. »Hát ön az, X. úr? nem 
ismertem meg új kabátjában, no itt a zsebkendője.* 

Az efféle tolvajoknál néha az erkölcsi fogalmaknak 
olyatén összezavarodása nyilatkozik, hogy szinte azt hi-
szik, a lopás ép olyan üzlet, mint akármelyik. E mellett 
azonban nemesebb hajlamaik még mindig nem haltak ki 
egészen; persze van elég, a kit a kényszerűség és rossz 
nevelés tett tolvajjá; az ilyenek örömest hagynák el bűnös 
pályájukat, ha valaki segédkezet nyújtana nekik. Ilyen 
szempontokból indulhatott ki lordunk is, mikor egy notó-
rius tolvajt megkérdezett, hogy nem volna-e kedve kiván-
dorolni, és űj hazájában új életet kezdeni. A tolvaj azt 
felelte, hogy két kézzel kapna a jó alkalmon. Többet se 
várt a jó lord; megismerkedett egy Jackson Tamás nevű 
városi misszionáriussal, a ki komoly, buzgó ember volt, 
és a ki szinte arra volt teremtve, hogy a tolvajok misszio-
náriusa legyen. Ezt az embert ismerte és szerette minden 
ilyen gazember, bizalmas barátjuk volt; háza nyitva volt 
előttük és ezek nem egyszer kértek tőle tanácsot és vi-
gasztalást: de Jackson is ismerte ám a tolvajok minden 
titkát és szokásait, szabad bemenetele volt a latrok bar-
langjaiba és ismerte a bűnt legrettentőbb alakjaiban. Ilyen 
ember megbecsülhetetlen vezető és barát volt a grófnak. 

A Jackson által tartatni szokott összejövetelek egyikén 
fölvetették a kérdést, nem volna-e jó kivándorolni. Egy-
hangúlag azt felelték: épen az kellene nekünk. Akkor fel-
állott az érdemes gyülekezet egyik tagja és indítványozta, 
hogy kérjék föl lord Shaftesburyt, látogassa meg őket és 
adjon nekik tanácsot, miképen szabadulhatnának borzasztó 
helyzetükből. Megfogalmazták a meghívót, a mit aláírt a 
40 leghíresebb londoni tolvaj. A kitűzött estén meg is 
jelent a lord pontosan és aggodalom nélkül a tolvajok 
gyűlésében. Sok mindent látott már a gróf, de még ilyen 
nevezetes gyülekezetet sohase. A teremben a jó Jackson 
körül körülbelül 400 gazember csoportosult, elkezdve az 
előkelő, finoman öltözött tolvajoktól le a rongyos, vad-
kinézésü utonállókig; az ajtónál állott 5—6 a legfurfan-
gosabb fajtából, hogy becsületes ember valahogy be ne 
botoljék. Á lordot óriási lelkesedéssel fogadták és miután 
ő foglalta el az elnöki széket, a tárgyalásokat imával nyi-
tották meg. 

A lord azt írja: »Szerettem volna jobban megismerni 
ezeknek a tolvajoknak különböző fajtáit; volt ott zsebtolvaj, 
bolti-tolvaj, előkelő gazember; némelyik jól, másik rosszul 
öltözve. Jackson, hogy kívánságomnak eleget tegyen, föl-
állott és azt mondta, a lord szeretné tudni, ki miféle 
osztályhoz tartozik; azért a sűlyos gonosztevők menjenek 
a jobb oldalra, a többi a baloldalra. Azonnal fölkerekedett 
200 ember és átment a jobb oldalra és ezzel magukat 
súlyos gonosztevőknek ismerték el. A gróf barátságosan 
szólott hozzájuk, komolyan intette őket és késznek nyilat-
kozott arra, hogy nekik segítsen; de mindenekelőtt szerette 
volna őket magukat hallani. Most aztán fölkeltek a latrok 
egymásután és szónokoltak. A gróf, mint mondja sohase 
hallott ilyen érdekes, találó és megragadó beszédeket. Ki-
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mondták az igazat szépítgetés nélkül, tudván, hogy itt a 
legjobb alkalom. 

A lord intette őket, hogy segítsék egymást jó szán-
dékukban, mondjanak le eddigi bűneikről. »De miből él-
jünk addig is, míg segítenek rajtunk? Vagy lopnunk kell, 
vagy éhen halnunk.* Nehéz kérdés is volt ez. Most érezte 
a gróf, mily nehéz a föladat, és mily kevés az erő. Szive 
mélyéig meg volt indulva, mikor Jackson imára hívta fel 
őket és az egyik azt felelte: »Mylord és uraim, szép dolog 
az imádság, de nem tölti meg az üres gyomrot.« 

Annyi kétségbevonhatatlanul kitűnt ezen az értekez-
leten, hogy valamennyi irtózik az eddigi életétől, de nem 
tudták, hogyan szabaduljanak. A lord megígérte, hogy 
mindent megtesz értük. *De eljön-e majd megint hozzánk?« 
kérdé az egyik. »Mindig eljövök, ha hivattok«, volt a vá-
lasz. Ennek a tolvajgyűlésnek 13 tagja később kivándorolt 
Canadába, 300 pedig szerteszét a hazában és a külföldön 
talált tisztességes foglalkozást. 

1850-ben meghalt a lord egykori ellenfele, Sir Róbert 
Peel, baleset következtében. Halálát a lord őszintén saj-
nálta és remélte, hogy a nagy ember lelke Isten előtt 
kegyelmet találand. 

1850. októberében a pápa bullát adott ki. melyben 
az eddigi apostoli vikáriusok helyett két érseket és tizen-
két püspököt nevez ki Angolországba. A Westminster 
érsekévé kinevezett dr. Wiseman bibornok Angolország 
katholikusaihoz írt levelében így ünnepelte a hierarchia 
helyreállítását. »A nagy mű befejezést nyert; a mit oly 
sokáig kívántatok, a miért imádkoztatok, azt megnyertétek 
A katholikus Angolország visszakapta régi fényét* stb. 
Efféle tények óriási izgatottságot keltettek Angolországban, 
két hét alatt 78 irat jelent meg, melyek a pápa bitor-
lását támadják. Lord Áshley is elnökölt egy ily tiltakozó 
gyűlésben, hol fényes beszédet tartott, melyet a jelenlevők 
épen oly fényes beszédekkel viszonoztak. Lordunk itt 
nyíltan kimondotta, hogy Róma következetes harcmodora 
ellen nem elég a lelkesedés, de rendszeres hadviselés kell. 
A római egyház katonái hivatásszerű harcosok, míg az 
angol protestánsok szerinte csak műkedvelők. Azt is hang-
súlyozta, hogy a lelkipásztorok nincsenek eléggé résen. 

Említettük, hogy a gróf fiatal korában azt tanulta, 
hogy a biblia-társaság veszedelmes újítás. Későbbi évei-
ben, mint komoly keresztyén, bőven meggyőződött az 
ellenkezőről. Mikor az 1851-diki londoni világkiállítás ké-
szülőben volt, azon dolgozott, hogy a biblia-társaság 
bibliafordításai a kiállításon külön helyet kapjanak. Nagy 
mértékben megbotránkozva írja ez alkalomból a követ-
kező sorokat: »Nagy küzdelembe került, hogy helyet kap-
junk. Hadi fölszereléseknek és embergyilkoló szerszámok-
nak szó nélkül adtak helyet, a kiállítás tetemes része 
puskákkal, ágyúkkal, torpedókkal és más öldöklő eszkö-
zökkel volt megtömve, de mikor a biblia-társaságnak mi 
helyet kértünk, meg akarván mutatni, hogy mit tettünk 
Isten dicsőségére, akkor azt mondták, hogy nekünk nincs 
jogunk ott megjelenni. Még Albert herceg is ezt mondta, 
de mikor kifejtettem neki, hogy a biblia néhány száz 
nyelvre le van fordítva, és hogy a biblia-társaság mun-
kásai több mint harminc nyelvnek teremtettek alphabe-
tumot, nyelvtant és irodalmi nyelvet, és hogy valamennyi 
nép Isten igéjét most már saját nyelvén olvashatja, akkor 
engedett a herceg és meg is igérte közbenjárását. így 
történt aztán, hogy a biblia-társaság is képviselve volt a 
kiállításon*. 

1851-ben a lord lett az elnöke ennek a nagy és 
kimondhatatlanul áldásos munkájú társaságnak. Erre a 
hivatalára volt legbüszkébb, udvari és állami hivatalra 
nem vágyódott, de ennek szivéből örült, mint mondá azért, 

mert ennél szebb hivatás nem képzelhető olyan ember-
nek, a ki Isten segítségével embertársai helyzetén javí-
tani akar. 

Ugyanazon évben halt meg atyja; ettőlfogva viseli 
tulajdonképen a Shaftesbury nevet. Eletének ezen neve-
zetes időpontján szemlét tartott eddigi működése fölött, 
s szemléjét azzal zárta be: »Isten kegyelme láthatólag 
megsegített; munkásságomban az ő szent nevének dicsőíté-
sére céloztam. Ezzel zárom be visszatekintésemet. Sursum 
corda!* 

Atyja halálakor a gróf a felsőház tagja lett; maga 
részéről ugyan jobb szeretett volna az alsó házban maradni; 
micsoda üres formákon kellett átesnie, míg felsőházi székét 
elfoglalhatta. Azért nem is tudta, hogy a lordok házát 
szoborcsarnoknak vagy alvóteremnek nézze-e inkább és 
nem ok nélkül tűnődött, hogy ilyen gyülekezet, melynek 
tagjai csupa hideg, szűkkeblű, türelmetlen urak voltak, 
képes lesz-e valami okosat kivinni. Hanem a lord értett 
hozzá, hogy az urak házába miképen kell lelket önteni. 
Mindjárt előállott egy-két hasznos javaslattal; például a 
climbing-boys ügye sem volt még egészen rendben, még 
mindig történtek halálesetek a kéményseprő fiúk közt; a 
sajtó is melegen védelmezte ezt az ügyet; végre mind a 
két ház elfogadta a lord javaslatát, mely a clmbing-boy-okat 
fölszabadítja. 

Atyja halálával jutott a lord a családi vagyon birto-
kába; a birtok azonban sok gondot hozott neki, mert 
tetemes adósság volt rajta, pedig szívesen adta volna min-
den fölösleges garasát a szegényeknek. 

Jellemző a lord életében, hogy nemcsak a tömegekre 
iparkodott hatni, hanem a hol lehetett, egyeseknek is segít-
ségére sietett; még pedig nemcsak hazájára gondolt, hanem 
a külföldre is, különösen a külföldi protestánsokra. 1846-ban. 
az »Evangéliumi szövetség* alapításakor azt jegyezte meg: 
»Sok hasznosat nem fog az egylet tenni, de mégis örven-
detes, hogy ilyesmi egyáltalában létrejöhetett*. 

Flórenczben élt ekkortájt egy kiskereskedő a fele-
ségével, Francesco és Rosa Madiai. Ezek protestáns ne-
velés befolyása alatt megismerték a római egyház téve-
déseit és kiléptek belőle. Tudták jól, hogy a bibliaolvasást, 
bibliaterjesztést és protestáns tanok hangoztatását az 
orthodox-pápista Toszkánában az államvallás ellen való 
merényletnek nézik, de mindegy. Isten igéjének olvasga-
tása volt a legnagyobb örömük; és a mit a szivükben 
viseltek, azt viselték ajkukon is. Ez lett a veszedelmük; 
mert nemsokára zaklatni kezdték őket, s mivel nem vol-
tak megtántoríthatók, a toszkánai nagyherceg öt évi gálya-
rabságra ítélte őket. 

Ez az ítélet az egész protestáns világban roppant 
szenzációt keltett. Angliában mindenek szemei lord Sbaf-
tesburyre voltak függesztve, ki azonnal kezébe is vette 
az ügyet. Először is Albert hercegnek írt. Levelére ilyen 
választ nyert: >Kedves Lord Shaftesbury! Köszönet leve-
léért, a mit a szerencsétlen Madiai-házaspár ügyében 
intézett hozzám. A szomorú eset már a királyné figyel-
mét is magára vonta és én már írtam is a nagyhercegnek 
személyesen, de még eddig választ nem kaptam. Külö-
nösen arról igyekeztem meggyőzni a herceget (jobban 
mondva a gyóntatóját, mert az ott a tulajdonképeni ural-
kodó), hogy a katholikusok ügyére Angolországban ked-
vezőtlen hatással lesz, ha látják, hogy a keresztyén szeretet 
nevében senki sem emeli a kis újját sem. Különben a 
királyné a porosz királylyal egyetértésben fog lépéseket 
tenni.* A föntebb említett evangeliumi szövetség is ma-
gáévá tette az ügyet és deputációt küldött Firenzébe, de 
azt a toszkánai miniszter nem is fogadta. Csakhogy ekkor 
már annyira fölzúdult az egész protestáns világ, hogy 



lord Shaftesbury személyesen akart Firenzébe menni. A 
közben azonban a toszkánai nagyherceg, engedve a minden 
oldalról jövő nyomásnak, szabadon bocsátotta a rabság-
ban sínlő Madiai párt. 

Komikus utójátéka volt ennek a drámának, hogy 
Barnum, a hires amerikai ritkaság-mutogató, a Madiaiékat 
meg akarta szerezni, hogy pénzért mutogassa, és ez ügy-
ben ő is lordunkhoz fordult. A gróf később személyesen 
is megismerte a házaspárt Genfben, kik még sem szer-
ződtek a Barnum ritkaság-muzeumába. 

Különösnek tetszhetik azonban, hogy míg Angolor-
szág oly élénken foglalkozik a Madiaiak ügyével, addig 
odahaza olyan törvények létezhettek, hogy magánházaknál 
büntetés terhe alatt nem szabad isteni tiszteletet tartani, 
ha a családtagokon kívül 20 személynél több van jelen; 
s így történhetett, hogy többször meg is büntették az 
isteni tisztelet rendezőit. Lordunk előtt egészen'érthetotlen 
volt az, hogy az imádkozáshoz hatósági engedély kellett, 
s így kivitte a parlamentben, hogy ezt a képtelen törvényt 
hatályon kívül helyezték. 

A lord vallásosságára szép fényt vetnek napló-jegy-
zetei is. íme egy pár. 1874. Nagypéntek. >A mi ezen a 
napon történt, az annyira bámulatos, oly végtelenül fölül-
haladja minden érzésünket, gondolatunkat, olyan ellentétes 
a mi önző voltunkkal, hogy ha nem tudnók, hogy az 
Isten szeretet, tiszta, tökéletes szeretet, akkor nem is érte-
nők ezt a nagy üdvtényt és nem hihetnők el. Csak akkor 
érthetünk meg mi gyenge, elhomályosult, megromlott lel-
künkkel ilyesmit, ha Istenben találjuk a szeretet lényegét. 
Mi az orvosság az egyház bajai ellen? A régi, egyszerű 
gyógyszer az evangelium ; ezt kell hirdetni a népnek! nem 
azokról a gazdagokról és hatalmasokról beszélek, hanem 
a szegényekről és kicsinyekről, hisz ez is nép!« 

Ámbár a lord elöregedvén, a nyugalomra jól rászol-
gált, mégsem gondolt arra, hogy a munkát abbahagyja. 
Londonnak egyes részeiben laktak az úgynevezett »Cos-
termonger*, kik mindenféle aprólékos kereskedést folytattak. 
Ezek persze a rossz lakásviszonyok, neveléshiány miatt 
elvadultak, ezért bizony a kereskedés az ő kezükben lopássá 
és csalássá fajult. A gróf úgy segített a dolgon, hogy evan-
gelizálni kezdte, minek hatása nem is maradt el. 

Élete vége felé a lord majdnem egészen magára 
maradt; gyermekei közül a legtöbb elhalt, ezeket követte 
a hű feleség is. Vigasztalást a munka adott neki. Öreg-
kori barátja volt a híres szónok, Spurgeon és Holland 
György, a nagy belmisszionárius. 

Mily általánosan kedvelt egyéniség volt a lord, az 
leginkább kitűnt 80-dik születésnapján, 1881. április 28-án, 
mely nap valóságos nemzeti ünneppé lett. Ezrek és ezrek 
gyűltek a londoni tanácsházba, a Guildhallba, hogy az agg 
főurat, a jó lordot üdvözöljék. 

Utolsó nagy napja 1883-ban volt, a novemberi 
Luther ünnepen, hol még lelkes szavakban beszélt a refor-
máció áldásairól. 

Utolsó napjai nyugodtak voltak, egy barátjának ezt 
mondta bucsuzóul: >Isten kezében vagyok*. 

1885. október elsején halt meg. Temetése egyszerű 
volt, mert a lord nem szerette a pompát, hanem ott állot-
tak a szegények ezrei, beláthatatlan hosszú sorban; a 
legszegényebbnek karján is gyászfátyol. Egy rongyos ru-
háju ember, de a kinek karján szintén gyászszalag volt, 
így szólt: »Meghalt a mi grófunk, Isten látja, hogy ő 
szeretett minket, de mi is szerettük őt«. 

Azt a befolyást, melyet Shaftesbury hosszú munkás 
életében egyházi, politikai, különösen egyház-társadalmi 
téren gyakorolt, nem lehet eléggé méltányolni. Igaza volt 
Argyll "hercegnek, ki 1885-ben azt mondta: »A jelen 

század szociális reformjait első sorban nem a liberális 
pártnak lehet tulajdonítani, hanem egy ember befolyása, 
jelleme és kitartása eredményének, s ez az ember Shaf-
tesbury gróf« . 

Az ilyen élet a halál után is beszél és lelkesít. 
Egész nemzedék áldja őt hazájában. Mi pedig tegyük 
magunkévá a Shaftesbury család jelmondatát, mely így 
hangzik: Love, serve; azaz szeress és szolgálj! 

Kovács Lajos. 

B E L F Ö L D . 

Az országos lelkészi gyámintézet ügyrendje. 
Az orsz. ev. ref. lelkészi özvegy-árvagyámintézetnek az egyetemes 
konvent által elfogadott alapszabálya és kezelési szabályzata alapján 

megállapított ügyrendje. 

(Vége.) 

V. Esperes. 

21. §. Az alapszabály 8. és 26. §-ai értelmében a 
segélyezés végett beadott folyamodványokat, az egyház-
megyei gyámintézeti ellenőrző bizottság közreműködésével 
felülbírálja, s még a kegyeleti év tartama alatt felterjeszti 
az orsz. gyámintézeti végrehajtó bizottsághoz. 

Felterjesztésében az alapszabály 14. §-ára való tekin-
tettel indokolni tartozik, hogy a segély utalványozható-e 
vagy megtagadandó (kezelési szabály 5. p.). 

22. §. Minden év január havában kimutatást terjeszt 
fel az orsz. gyámintézeti végrehajtó bizottsághoz a segé-
lyezendők számáról és azon évben esedékes segélyössze-
gekről, a végrehajtó bizottság által e célra nyomtatandó 
»Segélyezendők jegyzéke« című íven. 

23. §. A kiutalványozott összegeket az alapszabály 
9. §-a értelmében kiállított nyugták ellenében kiosztja a 
segélyezettek között (kezelési szab. 7. p.). 

24. §. A segélyezettek nyugtáit minden év végén az 
orsz. gyámintézeti végrehajtó bizottsághoz felterjeszti (keze-
lési szab. 7. p.) a végrehajtó bizottság által készítendő 
»Kifizetési Napló« kíséretében, melyen feltüntetendő az 
özvegy vagy árva neve, a segély kifizetésének ideje és a 
segély összege. 

25. §. Az orsz. gyámintézeti végrehajtó bizottság 
által nyomtatandó »Kimutatás* című táblázatba minden 
év február havában bejegyzi a gyámintézeti tagokat, azok-
nak fizetését, s a fizetés után folyó évről esedékes belé-
pési járulék és tagsági díj összegét. Az ily módon betöl-
tött »kimutatás «-t az év március havában megerősítés 
vagy helyesbítés végett beküldi az orsz. gyámintézeti végre-
hajtó bizottsághoz (kezelési szab. 3. p.). 

26. §. Az orsz. gyámintézeti végrehajtó bizottság által 
visszaküldött és jóváhagyott »kimutatás«-t, mint kötelező 
erejűt, behajtás végett haladéktalanul átteszi az egyház-
megye megbízott gyámintézeti pénzkezelőjéhez (kezelési 
szab. 3. p.). 

27. §. Az orsz. gyámintézeti végrehajtó bizottságot 
értesíti, hogy a gyámintézeti járulék beszedésével ki bíza-
tott meg. 

VI. Gyámintéze t i pénzkeze lő . 

28. §. A gyámintézeti pénzkezelőt az egyházmegyei 
közgyűlés választja (kezelési szab. 3. p.). 

29. §. A kezelési szab. 3. pontja alapján a gyám-
intézet javára befolyó járulékokat kezeli. 



30. §. A befolyt pénzt postautalványon haládéktala-
nul beküldi a Magyar Földhitelintézetnek (Budapest, Bál-
vány-utca 7. sz.) »Jelentő-ív* mellett, melynek egy máso-
latát az orsz. gyámintézeti végrehajtó bizottság jegyzőjéhez 
(jelenleg Petri Elek theol. tanár. Kalvin-tér 7. sz.) is elküldi 
(kezelési szab. 4. p.). A felküldött összegek psotaköltségét 
az egyházmegye fedezi. 

31. §. A fennebbi §-ban említett »Jelentő-ív«-en 
feltüntetendő, hogy a beküldött összegből mennyi a belé-
pési járulék, mennyi az évi tagsági díj, esetleg kamat címén 
befolyt rész (kezelési szab. 4. p.). 

32. §. Az év végén számadását lezárja, az egyház-
megyei gyámintézeti ellenőrző bizottsággal megvizsgáltatja, 
s az egyházmegyei közgyűléshez beterjeszti (kezelési sza-
bály 4. p.). 

33. §. Az egyházmegyei gyámintézeti ellenőrző bi-
zottság, illetőleg az esperes által átvizsgált és jóváhagyott 
számadást hiteles másolatban az orsz. gyámintézeti végre-
hajtó bizottsághoz minden év január első felében felküldi 
az e célra nyomtatandó »Számadási-ív«-en (kezelési sza-
bály 4. p.). 

34. §. Az özvegynek illetékes lelkésze útján beter-
jesztett kérelmére igazolványt állít ki arról, hogy a kérel-
mező elhalt férje az alapszabály 18. §-ában meghatározott 
fizetési járulékot és öt évről esedékes tagsági díjakat 
befizette-e vagy mennyivel van hátralékban? 

VII. Az orsz. gyámintéze t i végrehajtó bizottság. 

35. §. Az alapszabály 24. §-a alapján az egyetemes 
konvent által 1895. év november 23-ik napján tartott 
ülésében megválasztott országos gyámintézeti végrehajtó 
bizottság az országos közalapi bizottság nevében intézi 
a gyámintézetnek minden ügyeit. 

36. §. Gondoskodik a kezeléshez szükséges nyomtat-
ványokról. És pedig: 

a) készíttet egy >Kimutatás« című táblázatot, melybe 
— egyházmegyénként — felsorolandók a gyámintézeti 
tagok, azoknak az alapszabály J8. §. 2. pontja értelmé-
ben megállapított évi fizetése, a folyó évről esedékes belé-
pési járulék és a tagsági díj összege (kezelési szab. 3. p.); 

b) készíttet az egyházmegye megbízott gyámintézeti 
pénzkezelője részére »Jelentő-Ív«-et. Az orsz. gyámintézet 
javára begyült pénzösszegek ezen jelentő-ívek kíséretében 
küldendők a» Magyar Földhitelintézethez (kezelési sza-
bály 4. p.; 

c) készíttet »Számadási-iv«-et, melyen az egyház-
megye megbízott gyámintézeti pénzkezelője az orsz. gyám-
intézet javára begyült pénzösszegeket minden év végén 
elszámolja (kezelési szab. 4. p.); 

d) készíttet »Segélyezendők jegyzéke« cím alatt oly 
rovatos ívet, melyen az esperesek névszerint feljegyzik a 
segélyezendőket és azok évjáradékát (kezelési szab. 5. p.); 

é) készíttet »Kifizetési Napló* cím alatt oly rovatos 
ívet, melyen az esperesek elszámolják az egyházmegyéjük 
kötelékéhez tartozó özvegyek és árvák részére kifizetett 
segélyeket. 

37. §. A folyó ügyek elintézése végett a szükséghez 
képest időnként üléseket tart, s azokról jegyzőkönyvet vesz 
fél (kezelési szab. 2. p.). 

38. §. Ezen ügyrend 36 §. a) pontja alatt említett 
»Kimutatás« című táblázatot minden év február havában 
megküldi az espereseknek a rovatok kitöltése végett (keze-
lési szab. 3. p.). 

40. §. A felülvizsgált és jóváhagyott »kimutatás«-okat 
minden év március végéig megküldi az esperesnek, ille-
tőleg az egyházmegye megbízott gyámintézeti pénzkeze-

lőjének, az azon évben esedékes járadékok és tartozások 
behajtása végett (kezelési szab. 3. p.). 

41. §. Minden év elején, az egyetemes konvent ren-
des ülését megelőzőleg, a gyámintézet ügyeiről kimerítő 
jelentést készít, s azt az orsz. közaíapi bizottsághoz be-
terjeszti. 

42. §. Az esperes által felterjesztett s okmányokkal 
elszerelt »segélyezendők jegyzéke« alapján határoz, hogy 

van-e folyamodó özvegynek vagy árvának segélyre igénye 
(alapszabály 10 és 24. §.). A segélyezettek névsorát az 
orsz. közalapi bizottsághoz, illetőleg az egyetemes konvent-
hez tudomásulvétel végett felterjeszti (kezelési szab. 5. p.). 

43. §. Az egyházmegyei pénzkezelőknek az orsz. 
gyámintézeti jövedelmekről vezetett, s az egyházmegyei 
gyámintézeti bizottságok, illetőleg esperesek által megvizs-
gált számadásait (ezen ügyrend 36. §. c) pontja alatt 
említett »számadási íven«) minden év január első felében 
bekéri (kezelési szab. 4. p.). 

44. §. A fennebbi pontban említett számadási ívek 
és a Magyar Földhitelintézet számlakivonatai alapján min-
den év elején — az egyetemes konvent rendes ülését 
megelőzőleg — az orsz. gyámintézet vagvoni állásáról és 
évi forgalmáról (bevételeiről, kiadásairól) kimutatást készít, 
s azt az orsz. közalapi bizottsághoz felülvizsgálás, illetőleg 
az egyetemes konventhez felterjesztés végett beadja. 

45. §. Gondoskodik arról, hogy a Magyar Földhitel-
intézettel kötött szerződés 4. és 5. pontja alapján az egye-
temes konvent elnöksége értesítse a Földhitelintézetet, hogy 
ki a végrehajtó bizottság élnöke, s kinek utalványozására 
kell a kifizetéseket teljesítenie. 

46. §. A végrehajtó bizottság elnöke minden év 
március, június, szeptember és december lió elején a Ma-
gyar Földhitelintézetnél kiutalványozás az özvegyek és 
árvák jóvahagvott járadékának V4-éd évi részletét az illető 
esperesek kezéhez (kezelési szab. 8. p.). A kiutalványozott 
segélyekről az illető espereseket értesíti. 

47. §. A kifizetett segélyekről kiállított, s az espe-
resek által hozzá felterjesztett nyugtákat nyilvántartja, s 
az ügyrend 6-ik §-ában említett évi kimutatás mellékle-
tenként az orsz. közalapi bizottság útján az egyetemes 
konventhez felterjeszti. 

48 §. A végrehajtó bizottság gondoskodik arról, 
hogy az alapszabály 18. §., 3,, 4. pontjában megjelölt 
összegek az orsz. gyámintézet javára Magyar Földhitel-
intézet által minden év május hó l-ig áttétessenek. 

49. §. Az alapszabály 1. §-a alapján a befolyó évi 
jövedelem az Egyetemes Konvent által időről-időre meg-
határozandó °/o"ának tőkésítése felől minden év elején 
intézkedik. 

50. §. A Magyar Földhitelintézet számlakivonatait 
felülvizsgálja, helybenhagyja vagy helyesbíti, s részére a 
fel mentvényt megadja. 

51. §. Saját használatára pecsétnyomót készíttet 
» Orsz. ref. gyámintézeti végrehajtó bizottság« körirattal, 
s azt az egyetemes konventnek bejelenti. 

VIII . Az orsz. köza lapi végrehajtó bizottság. 

52. § Az alapszabály 23. §-ában körülírt hatás-
körében intézkedik. 

53. §. A fennebbi pontból kifolyólag 
a) az orsz. gyámintézeti végrehajtó bizottság által 

készített számadásokat felülvizsgálja; 
b) az orsz. gyámintézeti végrehajtó bizottság előter-

jesztése alapján a segélyzettekről kimutatást terjeszt fel 
az egyetemes konventhez. 



PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLÁI LÁP. 

I R O D A L O M . 

** Az Istenházának építése. Egyházi beszéd elő-
és utó-imádsággal melyet a tótvázsonvi reform', egyház 
templomának megújítása alkalmába írt és MDÖCCXCIV. 
szeptember 9-én elmondott Thury Etele, vámosi ref. lel-
kész. Emlékül kiadta a tótvázsonvi reform, egyház. Vesz-
prém, 1896. 15 lap. — E csinos kiállítású füzet közbejött 
akadályok miatt csak most jelent meg, és pedig a tótvá-
zsonvi ref, egyház híveinek költségén, a kik miután tem-
plomukba előbb diszes orgonát állítottak, majd azután 
lelkipásztoruknak kényelmes otthont, mondhatni palotát 
szereztek: 1894. év nyarán több ezer forintnyi áldozattal 
templomukat is egészen megújították s szept. 9-én ünne-
pélyes isteni tisztelettel adták át ismét a használatnak. A 
gyülekezet ez örömünnepe alkalmával Thury Etele, vámosi 
lelkész, ismert nevű egyházi író, tartotta a felszentelési 
beszédei és imákat, melyek most e füzetben a nyilvános-
ság elé jutnak. Az egyházi beszéd, Esdr. 6., 17. 22. alap-
ján az Istenházának építéséről szól, elmélkedvén 1. a tem-
plom-szentelésben rejlő nagy örömről; 2. az életnek ama 
kenyeréről, mely mennyből jött alá, hogy így 3. erősek 
lehetnénk az Isten házának építésében. A felosztás egé-
szen szövegszerű, a beszéd kidolgozása, nemesen egyszerű 
nyelvezetével, sikerültnek mondható, s kivált a bevezetés 
igen szép. Nevezetes, hogy az előima, alig valami változ-
tatással, az I. kir. 8. részéből, a Salamon királynak tem-
plom-felszentelő beszédéből van véve. E kis füzetet, mely 
a tótvázsonyi ref. lelkészi hivatalnál 10 krért kapható, 
szívesen ajánljuk a t. lelkésztársaink figyelmébe és pár-
tolásába. — L. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténetéből most jelent meg az 53-ik füzet, melyben Gracza 
György a megszokott élénkséggel és elevenséggel adja elő 
a szegedi, sallói és váci útközetek eseményeit. Tartalom 
jó, illusztráció szépek. Képei a következők : Kossuth Lajos 
poharai. Részlet a szegedi ütközetből. Falragasz 1849-ből. 
Kossuth Lajos botja és esernyője számkivetése idejéből. 
A második váci csata térképe. Részlet a nagysallói ütkö-
zetből. Kossuth Lajos címeres pohara. Kossuth magán 
pecsétnyomója. Kossuth bevonulása Budapestre 1849. ja-
nuár 5-én. 

** A Szalay-Baróti-féle magy nemzet történeté-
bó'l most kaptuk a 32. füzetet, melyben II. László és II. Lajos 
korának tárgyalása folytatódik, a megszokott világossággal 
és alapossággal. A képek jegyzéke ismét gazdag és érde-
kes. Műmellékletül Székely Bertalan egyik legszebb képe 
(II. Lajos holttestének feltalálása) van reprodukálva,'a szöveg-
képek pedig ezek: II. Ulászló követei Miksa császár előtt; 
Telegdi István, Kurucz zászlótartó, Telegdi István sírem-
léke, Dósa György kivégzése, II. Ulászló találkozása Zsig-
mond lengyel királyival. Kettős eljegyzés a Habsburg és 
és Jagelló-család között. Reliefkép Miksa császár insbrucki 
síremlékéről. II. Lajos gyermekkori arcképe a znaimi városi 
jog codexének címlapjáról II. Lajos gyermekkori vértje. A 
füzetek 30 krjával kaphatók Lampel könyvkereskedésében 
Budapesten (Andrássy-út 21. sz.) 

** 12 egyházi beszédre hirdet előfizetést Diószegi 
Mihály turkevei ev. ref. s.-lelkész. Egyszerű beszédek lesz-

nek »egyszerű emberek számára, a kik a Krisztusban 
lett váltság igazságát és boldogságát sóvárogják«. A füzet 
előfizetési áí-a 60 kr., meiy máréius közepéig Túrkevibts 
küldendő; 

E G Y H Á z, 
A gyülekezetek köréből. Nagy-Igmándon az 

ezredik évforduló emlékére hatezer frt költséggel harma-
dik tanítói állást szervez, új iskolát és két új tanítólakást 
építtet az áldozatkész református egyház, mely az utóbbi 
évtizedben 16 ezer frt áldozatot hozott templomára, or-
gonájára és iskolájára. Mindezeket önerejéből, a hívekre 
birtok és személy arányában kivetett rendkívüli adó útján 
ezerkétszáz lélek után, kik négyezer holdon gazdálkodás-
ból élnek. E mellett az önkénvtes jótéteményekben sem 
lankadnak. Előbbre vitték a szegényügyet, a mennyiben 
szegények gondnokát választottak, kí a mostanában tett 
alapítványokból^ a nöegyesűlettel egyetértve, rendszeres 
segedelemben részesíti a gyülekezet szegénveit. Van e 
gyülekezetben szegények perselye, kettő a templom két 
kijárójában, egy a lelkész hivatalos helyiségében. Pap 
Gábor püspök emlékét Pap Gábor-alap létesítésével örö-
kítették meg, melyet az elhunyt halálának évfordulóján 
eszközlendő gyűjtésekkel minden évben gyarapítani fog-
nak. — Valóban szép dolgok ezek és például, buzdításul 
és vigasztalásul szolgálhatnak a lankadozóknak s az eU 
maradozásra hajlandóknak! 

A kultuszügyi költségvetés tárgyalása f. hó 
19-én befejeztetett. Egyházpolitikaiig csekély jelentőségű 
volt a tárgyalás. A miniszter által fölvetett kongrua és 
autonomia, továbbá az autonom egyházak állami dotáció-
jának kérdése nagyon lanyha érdeklődést keltett. Az auto-
nom iához Ugrón G., Eötvös, Hock J. szólottak, az állami 
dotáció kérdéséhez Rigó Lajos és Veress József. Ránk az 
egész tárgyalás azt a benyomást tette, hogy a kormány se 
egyiket, se másikat nem veszi komolyan, sőt magok a hon-
atyák se foglalkoznak kellőleg ezekkel a vitális kérdésekkel. 
Autonomia és kongrua egyfelől, állami dotáció másfelől, 
csak csalétek és mézesmadzag a kormányzó párt kezében 
a felekezeti érzékenység csillapítására ; kidobott jelszavak, 
hangzatos szólamok a hiszékeny lelkek elaltatására. Adja 
Isten, hogy ne így legyen, hogy mi tévedjünk; de nagyon 
félünk, hogy igazunk lesz! 

A japánok a hittérítőkről. Tokimo Yokoi egy 
iskolázott japáni ember a legkedvezőbb bizonyságot tett 
a hittérítők munkásságáról. A misszionáriusok, mondja ő, 
tisztességes és jó életet folytatnak, ugyanaz átalán véve 
a keresztyénekről is elmondható. S tisztességes életükkel 
a népnek hatalmas tanítást adtak. Azon forradalmi idő-
szak alatt pedig, a melyen a nemzet óriási változásokon 
ment át, a midőn a társadalom régi formái összetörtek, 
a midőn az ifjak nviltan hirdették, hogy a felvilágosodás 
igazi jele, ha az erkölcsiség minden igáját lerázzák ma-
gukról. A midőn átalános kelendőségnek örvendett az a 
hit, hogy az erkölcsiség sem Európában, sem Amerikában 



nem létezik, hogy a nyugoti népek hatalmukat csupán 
a katonaság korszerű felszerelésének köszönhetik: ez át-
meneti időszakban igen nagy és fontos dolog volt, hogy 
ezek a férfiak és nők, ott közöttök képviselték civilizá-
ciójuk erkölcsi és szellemi oldalát. Már csupán jelenlétök 
figyelmeztette — mondja Tokimo — a japánokat arra, 
hogy egy nemzet életében a vallásnak és erkölcsnek vég-
telen fontossága van. 

A protestantizmus Corsica szigetén. Néhány 
angol lelkész terjeszti az evangéliumot a földközi tenger 
eme szigetén, de kevés sikerrel. Bastiában egy francia lel-
kész munkál. Igyekszik a protestánsokat összetartani és a 
római vallású népet megnyerni. Nagy akadályára van a 
protestánsok közönye és a római vallású nép fanalismusa, 
tudatlansága. De ezért munkáját nem adja föl. Munkálódá-
sának eredményessé tételére föltétlenül szükségesnek találja 
egy rendezett egyházat alapítani templommal és iskolával. 
Ez építkezésre már azért is kényszerítve van, mivel nehezen 
kap helyiséget az istentisztelet tartásra. Az eddig erre a 
célra használt termet a tulajdonosa nem engedi át többé, 
mivel a római pap mindaddig nem absolválja, míg a protes-
tánsoknak helyet ad. 

Igv most megint egy bizottság dolgozik azon, hogy az 
anyagi erők számbavételével a már megajánlott s részben 
folyósított 200.000 forinton felül, ha csak lehet, még 600.000 
forintos alapítványt tegyen a város a millennium emlékére 
az egyetemre. 

I S K O L A . 

Iskolai aranykönyv. A minap elhunyt Jámbor, 
Mihály, h.-sámsoni főgondnok és orvos az ottani egy-
házra 300, a debreceni ev. ref. kollégiumra pedig 8000 fo-
rintot hagyományozott. 

A sárospataki ev. ref. kollégium igazgatótanácsa 
mindazon tanár részére, a ki a millenniumi kiállítást meg-
tekinti, 50 frt utazási költséget szavazott meg s e címen 
1500 forintot vett fel a költségvetésbe. Egyben döntött a 
tanárok eddigi nyugdíjintézetének függőben lévő ügyében 
is, elfogadván a tanári kar ama javaslatát, mely szerint 
minden tanár visszakapja az általa befizetett összeget 
kamatos-kamattal, s az így felmaradó 52.000 frt kama-
taiból az ötödik 100 frtos korpótlékot adja a tanároknak 
biztosítván a régebbi özvegyek és árvák eddigi nyugdíj-
osztalékát. Végül kimondta, hogy a sárospataki kollégium 
ez iskolai év végén millennáris emlékünnepélyt tart. Bemél-
jük, hogy e példa követésre talál! 

A tanárok ötödéves pótléka. A véglegesen ki-
nevezett középiskolai tanároknak ötödéves pótlékokra a 
szabályszerű időben minden körülmények között joguk 
van. Á közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy ezentúl 
a pótlékért az illetőknek nem kell folyamodni, hanem az 
utalványozások az igazgatók, illetőleg a főigazgatók hiva-
talos jelentései alapján történnek. 

Tanügyi mozgalmak Debrecenben. Schlaueh 
Lőrinc, nagyváradi biboros-püspök 300.000 koronát adott 
az ottani piarista algimnáziumnak a millennium évében 
főgimnáziummá leendő kiegészítésére. Ehhez járul még 
Szakszó Rez.-.ö volt debreceni prépostplébános 20.000 fo-
rintos alapítványa. Ily módon a r. kath. főgimnázium léte-
sítése Debrecenben biztosítva van. — Ezzel szemben a 
reformátusok ismételten nagy erőfeszítéseket tesznek az 
egyetem érdekében. Maga a város adja erre az impulsust. 

EGYESÜLET. 
A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület pénztáráról 

következő jelentés olvastatott fel a február 10-iki köz-
gyűlésen : 

Egyesületünk pénztárában az 1894-iki évi dec. 31-én 
volt 300 frt alapítványi tőke és 38 frt 80 kr. pénztár-
maradék: összesen tehát 338 frt 80 kr. Az 1895-ik év 
folyamán négy új alapítványt kaptunk, úgymint: Szilassy 
Aladárnétól 300 frtot »cseléd otthonn«-ra, és gróf Károlyi 
Tiborné, özv. gróf Teleki Sándorné és Z. K. J. úrnőktől 
100—100 frtos alapítványt. Ezzel a 600 írttal az alapít-
ványi tőkénk 300 frtról 900 írtra emelkedett, mihez a 
f. 1895-ik évben dr. Csengey Gyula ügyvéd 100 frtos 
alapítványa járult. 

Bevételeink összege az alapítványokkal 2062 frt 
8 kr., alapítványok nélkül 1162 frt 8 kr., mely bevétel a 
következő forrásokból gyűlt össze: 

1. Pénztármaradék 1894. évről 
2. Gyűjtésekből, még pedig két tem-

plomi gyűjtésből 244 frt 32 kr., egyesek 
gyűjtéséből 15 frt 28 kr., összesen , 

3. Adományokból, még pedig évközi 
és karácsonyi adományokból . . . 

4. Tagsági díjakból 
5. Előfizetés a »Ker. Híradó «-ra 
6. Takarékpénztári kamatokból. 

38 frt 80 kr. 

259 frt 60 kr. 

443 frt 20 kr. 
336 frt — kr. 

74 frt 50 kr. 
9 frt 98 kr. 

Összes bevétel 1162 frt 08 kr, 
Kiadásaink összege 949 frt 21 kr., mely az egye-

sület céljai között következőleg oszlott meg: 
1. Pénzsegélyekre 433 frt 42 kr. 
2. Ruhaneműekre . . . . . . 164 frt 25 kr. 
3. Élelmiszerekre 85 frt 16 kr. 
4. Nyomtatványokra 99 frt 71 kr. 
5. Beszerzésre 75 frt — kr. 
6. Helyiség bérlet félévre . . . . 50 frt — kr. 
7. Vegyes kiadások 41 frt 66 kr. 

Összes kiadás 949 frt 21 kr. 
Összehasonlítva az első munkaévünket a második-

kal, az eredmény következő: 1894-ben volt folyó bevé-
telünk 339 frt 32 kr., kiadásunk 300 frt 52 kr., tőke-
bevételünk 300 frt. 1895-ben volt folyó bevételünk 1162 frt 
8 kr., kiadásunk 949 frt 21 kr., tőke-bevételünk 600 frt. 
Egy év alatt pénztárforgalmunk csaknem megháromszoro-
zódott, a tőkéink pedig megkétszereződtek. 

íme tehát az elvetett mustármag kicsirázott és kezd 
növekedni. Imádkozzunk és dolgozzunk, hogy még nagyobbra 
növekedjék! 

Szőts Farkasné, 
egyes, pénztárnok. 



A Protestáns Országos Árvaegyesület igazgató-
választmánya legutóbbi ülésén Kovácsy Sándor elnöklete 
alatt, Ballagi A., Beliczay B., Kochmeister Fr., Koller K., 
Horváth S., Szilassy Aladár, Szontágh F., Szöts Farkas és 
Wagner G. jelenlétében bejelentetett, hogy karácsony al-
kalmából a buzgó női választmány 2430 frt adományt 
gyűjtött össze s hogy a január végén rendezett úgyneve-
zett »Protestáns bál« 2625 frt tiszta jövedelmet hozott 
az egyesületnek. Határozatba ment, hogy az egyesület 
árvaháza számos fényképi felvételben az orsz. kiállításon 
bemutattatik, hogy az árvaház történetét a millennium 
alkalmából kiadja (írta Brocskó Lajos igazgató, revideálja 
Ballagi Aladár), hogy az egyesület új telkén (Városmajor) 
építendő új intézeti épületek tervrajzának elkészítésére 
pályázat írassék ki. Majd néhány kisebb adomány és ha-
gyomány bejelentése után sajnálattal vette tudomásul a 
választmány, hogy árvaházunkban a tél folyamán a ka-
nyaró és a szamár-hurut járványszerüleg uralkodott, s az 
előbbiben egy intézeti árvafiúnk (Fertály András) el is halt. 

Református nőegyesület Sárkereszturon. Mint 
Lapunknak írják, a sárkereszturi ref. egyház egyszerű, 
polgári rendű asszonyaiból január 19-én református nő-
egyesület alakult, melynek már is egy alapító, két pártoló 
és 57 rendes tagja van. Az egyesület célja: keresztyén 
szeretetmunkák gyakorlása és különösen a gyülekezet sze-
gényeinek testi-lelki gondozása. Az egyesületet a gyülekezet 
buzgó lelkipásztora, Lévay Lajos alapította. 

GYÁ S Z R ÓVAT. 

f Szikszay Lajos, szalacsi ev. ref. lelkész e hó 
13-án hosszas betegeskedés után jobblétre szenderült. A 
szeretett lelkipásztor halála nemcsak hívei között, hanem 
széles körben keltett mély részvétet, Áldás emlékezetére! 

f Cserna Vincze, debreceni kir. főügyész e hó 9-én 
56 éves korában költözött el az élők közül. Hív volt mind-
halálig s puritán jellemével kivált a mai hivalkodó kor-
ból. Itjű korában a szépirodalommal foglalkozott s kedves 
elbeszéléseket írt, később a büntetőjog irodalmát gazda-
gította nagyszabású műveivel. A mint életében példát 
adott a kötelesség teljesítésre és a vallásosság gyakorlá-
sára (az ev. ref. egyháznak volt buzgó tagja), úgy halá-
lában és temetéséről gondoskodó végrendeletében is meg-
mutatia egyszerűségét. A kórház halottas kamrájába ren-
delte holttestét vitetni, s onnan gyalutlan deszkakoporsóban, 
Orosz István képezdei tanár öt percig tartó rövid imája 
után a város főbb utcáinak mellőzésével énekszó nélkül 
tették az anyaföld kebelébe. Cserna egy volt azok közül, 
a kik a hivalkodó emberiséget a szoros határokra figyel-
meztették. Az államkincstártól kapott temetési költségét 
az Emkére, értékes, régi könyveit a Nemzeti Múzeumra 
hagyta, az ev. ref. egyházi közalapnak pedig 100 forintot 
rendelt adatni »tanúságot kívánván tenni ez által is arról, 
hogy prot. egyházának és hitvallásának lélekben híve volt 
s mint híve halt meg«. Igaz volt. s az igaznak emlékezete 
áldott. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A lajos-komáromi ev. egyház-

község Szarvasi Sámuel lemondása folytán megüresedett 
lelkészi állására négy jelölt közül egyhangúlag Kasper 
József eddigi s.-lelkészt választotta meg. — A budapesti 
Ill-ik lelkészi állásra öt pályázó jelentkezett, kiket egynek 
kivételével (folyamodványa későn is érkezett, s nem is volt 
kellőleg fölszerelve) az illetékes bizottság a budai állásra mi-
nősítetteknek talált és választás alá bocsáthatóknak ítélt. 
Pályáztak: Gózon Gyula s.-kiliti rendes, Haypál Benő 
dunavecsei helyettes, Józsa Károly h.-m.-vásárhelyi segéd-
és Kovács József tassi segédlelkész. A választás március 
8-ikára van kitűzve. — A pozsonyvárosi ev. esperesség 
törvényszéke a trencséni papválasztást, melyen a pánszláv 
Krizsán 95 és Scholz 86 szavazatot kapott, a kisebbség 
fölebbezésében felsorolt okok alapján megsemmisítette. — 
Kiss Áron, tiszántúli ev. ref. püspöknek és törvényes 
utódainak régi magyar nemességét a király megerősítette 
és nekik a »hegymegi« előnevet díjmentesen adományozta; 
a debreceni egyház presbyteriuma e hó 16-dikán tartott 
gyűlésében ebből az alkalomból Simonffy Imre főgondnok 
üdvözlő szavai után meleg ovációkban részesítette az ősz 
püspököt. — Mindszenti Imre, debreceni s.-lelkész, ki 
nem rég egy kötet egyházi beszédet adott ki, folyó hó 
19-án a sajó-kazai (Borsodm.) ev. ref. egyház lelkészévé 
választatott meg. Gratulálunk! — A pongyeloki (Gömörm.) 
ág. ev. egyház f. hó 9-én Balthazár János, rozslozsnyai 
lelkészt választotta meg jövendő papjául; az eltávozott 
Bodiczky János hires pánszláv örökébe Balthazárral egy 
hazafias érzésű egyén lép. Szívesen üdvözöljük! 

* A papok és a magyarság. Egyik római kath. 
szemináriumban teljesen kiküszöbölték a magyar nyelvet 
úgy az előadásokról, mint a növendékeknek egymás közt 
való társalgásából. E helyett a latin nyelvet használják 
minden alkalommal. Minden azért történt, hogy a növen-
dékek tökéletesebb kiképeztetést nyerjenek a latinban, az 
egyház hivatalos nyelvében, melynek utóbbi időben tapasz-
talt elhanyagolása miatt kétségbeesett egyik-másik kath. 
püspök. Egy lap kommentárral kisérvén ezen rendeletet, 
azon eredményre jut, hogy a kath. papság sinli meg az ez 
által inaugurált ferde nevelést, mert az életben sem a szó, 
sem a toll hatalmát nem bírja magyar nyelven, ennélfogva 
másra szorul. Nagy igazság. De ez az állapot nem új keletű, 
így van ez Pázmány korának letűnése óta mind e napig 
s így is lesz, míg a magyar liturgia, a magyar nemzeti 
kath. egyház ki nem alakul, tehát míg a papság szellemben 
úgy, mint érzésben magyar nem lesz. Addig bizony a 
rajongó Szeitz Leó nézete, a ki a pápistaságot és a 
magyarságot identikus fogalomnak tekintette a legtúlzóbb 
hyperbola. A történelem tanít reá s dicsekvés nélkül hir-
dethetjük, hogy a magyarságban a protestáns egyház jár 
elől. Papjait nem nyűgözi idegen nyelv, a hazai nyelvet 
ápolják s művelik és lesznek a nemzetnek elsőrangú szónokai, 
írói. Végig nézhetünk csak e jelen századon. A rendkívül 
nagy számú kath. klérushoz viszonyítva elenyésző csekély-
ség az alig 3000 főnyi prot. papi testület és mégis mennyi-
vel kimagaslóbb irókat ád ez a hazának! Ha kiveszszük 
az egy Czuczort a költészetben, Révait a nyelvészetben, 
Horváth Mihályt a történelemben a többi kath. pap-írók 



valamennyien a középszerűség színvonalán állanak, s még 
így sincsenek annyian, a mennyit óriási számuktól és 
képzettségüktől várhatna a nemzet. Miért ? Mert latinos 
műveltségüknél fogva sem ösztön, sem képesség nincs 
bennök a magyar nyelv fejlesztésére, a szépirodalom, 
szép szóbeli előadás müvelésére. Ők Rómáért és Rómában 
élnek. A kik élvezhető magyarsággal írnak és magukat 
elsőrangú szépíróvá képezik, azok vagy végkép szakítanak 
az egyházzal mint Csiky Gergely, vagy legalább is eman-
cipáljak magukat szoros hatása alól pl. Hock János. Ellen-
ben a magyar prot. egyház papjai közül számosán és 
kiváló írók emelkednek ki a szépirodalom és tudomány 
minden terén, a kiknek édes, zengzetes magyar nyelvét 
nyelvészeink, műkritikusaink nem győzik eléggé dicsérni 
és idézni, ilyenek a többek között: Tompa Mihály, Szász 
Károly, Baksay S.. Győrit Vilmos, Szabolcska Mihály stb. 
csak a jelen és közelmúlt korból. Legyenek e sorok — 
felekezeti él nélkül — a klérus latinismusa miatt aggódó 
lelkek visszhangjai! 

* Egy kis chronologia. A tiszáninneni ev. ref. 
egyházkerület általánosan tisztelt püspöke mult január hó 
21-én lépett életének 80-ik évébe, mely alkalomból nem-
csak a politikai és egyházi sajtó, de közéletünk kitűnőségei 
részéről is a legmelegebb üdvözletek és jó kivánatok tárgya 
volt. Azonban épen a tiszáninneni egyházkerületben meg-
jelenő Sárospataki Lapok érdemes szerkesztője elfelejtett 
ez évfordulóról a Debreceni Prot. Lappal és a mi Lapunkkal 
egyidőben tudomást venni. Hát ez nem bűn, legfeljebb 
mulasztás, mely emberi gyarlóságból is megtörténhetik; s 
ha már megtörtént, vagy hallgatni kell vele. vagy elmon-
dani a mea culpát. A Sárosp. Lapok érdemes szerkesztője 
azonban megmutatja, hogy harmadik mód is lehet. Lapja 

\ 6. számában éles elmével »kisüti*, hogy az illető lapok 
s az őket követő megnevezett kitűnőségek egytől-egyig 
tévedésben voltak, bővebb körültekintés nélkül előlegezték 
jó kivánataikat, mert hiszen Kun Bertalan majd csak egy 
év múlva, 1897. január 2l-én — lesz Isten kegyelméből — 
80 esztendős. Hát ez a legutolsó állítás teljesen igaz; de 
az is igaz, hogy azok a lapok (s bizonyára az őket követő 
kitűnőségek is) nem ügy üdvözölték most Kun Bertalant, 
mint a ki 80-ik életévét betöltötte, hanem úgy, mint a ki 
80-ik életévébe lépett. Tehát nem az üdvözlők siettek, 
hanem a Sárosp. Lapok szerkesztője késett el. Szerinte, 
természetesen, nem így áll a dolog, mert neki mindig 
igazsága van, lévén ő csalhatatlan. Kapcsolatosan felem-
líti azt is, hogy »nem olyan régen lapunknak egy teljes 
számával hódoltunk a jubiláns papnak és püspöknek, sőt 
megírtuk élettörténetét is, tőlünk telhetőleg«. ügy van; 
de ha már szóba jött ez az 1891. szeptember 20-án tar-
tott jubileum, arra vagyunk kíváncsiak, hogy annak Em-
lékkönyve, melynek kiadását az egyházkerület elrendelte, 
miért és hol késik ínég most is az éji homályban?! Ezt 
a botrányos eljárást talán már nem lehet »herce-hurcával7 
új és újabb kísérletezéssel* mentegetni, mint a legköze-
lebbi kerületi Névkönyv »késedelmes megjelenését*. Furcsa 
esperesek és igazgatók lehetnek abban a tiszáninneni egy-
házkerületben, hogy csak herce-hurcával, sok kísérletezéssel 
lehet tőlük megkapni s még így is hiányosan, a Névkönyv 
összeállításához szükséges adatokat! (Beküldetett.) 

* A világ legrégibb nyelve. Hőmmel, müncheni 
tanár, kutatásai alapján kimutatta, hogy egy nagy művelt-
ségű árja ősnép, a sumeriek nyelve legöregebb nyelve a 
világnak. A sumeriektől ered a babyloniak, sőt az egyip-
tomiak kulturája és a mikor az ősi árja népfaj kipusztult, 
nyelvük hasonlóan a latinhoz, mint a tudósok nyelve fön-
maradt. Ez az általunk ismert legöregebb nyelv, mely 

Hőmmel szerint egyfelől a török-tatár, másfelől az árja 
nyelvekkel rokonságban áll. Hőmmel nagy tudományos 
munkában készül tárgyalni a sumeri nyelvet és az ezzel 
rokon őskori problémákat. 

* Porosz egyházi statisztika. Az 1894-ik évben 
80 új lelkészi állás szerveztetett. Ezek közül 25 eddig 
segédlelkészi állás volt. Ugyancsak az 1894-ik évben 71 
ev. templomot szenteltek fel. 50 teljesen újonnan épült, 
21 pedig nagy restanration ment keresztül. 25 templom 
olyan helyeken épült, hol még azelőtt ev. templom nem 
volt. Az egész országban az egyházi hatóságok másfél 
millió márkát gyűjtöttek egyházi célokra; míg az ajándé-
kok és hagyományok megközelíték a három millió márkát. 
Mintegy másfél milliót ezen összegekből templom építésekre 
és felszerelésekre fordítottak. A legtöbb adomány (834,808 
márka) a Rajna-tartományból folyt be. 
j * Sajtóhiba-igazítás. A »Prot. Egyh. és Isk. Lap* 
7-ik száma 98. 1. 2-ik hasáb felülről 31. sorában »bűn -
bocsánatra* helyett ^bűnbánatra«, a 99. lap 1-ső hasáb 
alulról 17. sorában »ünneptagadásba« helyett -»önmegla-
gadásba* olvasandó. 

A D A K O Z Á S . 
A református ifjúsági egyesület részére Bernát 

István szerkesztő Budapesten 5 frtot küldött szerkesztő-
ségünkhöz. Átadtuk Hamar István ifjúsági egyesületi pénz-
tárnoknak. 

A budai református templom belső felszerelé-
sére szintén Bernát István 5 frtot adott át szerkesztő-
ségünknek. Átszolgáltattuk Szász Károly budapesti első 
lelkész urnák. 

A dunamelléki egyházkerületi értekezlet cél-
jaira szintén Bernát István szerkesztő 2 forintot küldött, 
melyet az értekezlet titkárának adott át a Szerk. 

Szerkesztői üzenetek. 
Magyarázat kérés. E szokatlan címen veszem igénybe e 

becses lapok érdemes szerkesztőjének figyelmét, kérvén őt, hogy 
szíveskedjék nekem, falusi papnak, ki bizony már igen régen nem 
foglalkozhatom kellően a német nyelvvel, megmagyarázni, hogy ez 
a kitétel: »Zur Geschichte und Litteratur der Philosophie in Ungarn* 
mit jelent ? — Ugyanis én az én régi német nyelvtudományommal 
ezt így fordítom . » Adalékok a magyarországi bölcsészet történeté-
hez és irodalmához*. Ellenben a jelzett címet a »Sárospataki Lapok* 
ez évi 4—ö-ik számában Rácz Lajos biráló így fordítja: »a ma-
gyarországi bölcsészet története és irodalma*. Ugyan mondja meg 
Nagyt. szerkesztő úr melyik fordítás a helyesebb: az enyém-e, 
vagy a Rácz Lajos úré? Magam úgy gondolkozom e dologban, 
hogy valószínűleg Rácz L biráló úrnak van igaza, hiszen ő a 
sárospataki főiskola gimnáziumának a német nyelvi tanára s így 
bizonyára jobban tud s jobban kell tudnia németül, mint nekem. 
— hanem azért saját megnyugtatásom érdekében kérem szerkesztő 
urat: tegyen igazságot e két fordítás között ! Tisztelettel kéri a 
baji pap. 

A feltett kérdésre könnyű a válasz: a R. L. fordítása nem 
szabatos, mert sokkal többet mond, mint az eredeti. Ellenben a 
a kérdező baji pap fordítása határozottan helyes. 

Cs. L.—L. — A küldött apróságokért köszönet, mindannyiát 
használhatom. Ilyenfélét csak minél többet és minél többször. 

K. B.—T.-Sz.-M. A cikket megkaptam s a jövő számban 
készséggel közlöm. Köszönet és szives üdvözlet. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPHSTKN. 
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helyes ér te lme ellen senkinek sem lehet kifogása, 
a melyeket azonban a közhasználat eredeti , igazi 
értelmokbŐl annyi ra kiforgatott , hogy ártat lan-
ságuk dacára, mindenki idegenkedik tőlök. így 
pl. szivesen e l ismernők és kellő magyarázat ta l 
hangsúlyozzuk is, hogy katholikusok vagy pedig 
hogy uni tár iusok vagyunk, de mégis idegenke-
dünk mindeniktől . Az elsőtől azért, mert félünk, 
hogy egy kis r betű csúszik mellé, s az egye-
temes keresztyénség magaslatai helyett egy 
képtelen hata lom igája alá hajt. A másiktól 
azért , mer t bár egységhivők vagyunk és két 
vagy három vagy száz Is tenben nem hiszünk, 
hanem csak egyben, azért nem ta r t juk elégnek 
az Istenről csak annyit tudni, hogy egy, hanem 
kifejezésre akar juk hozni azt is, hogy ez az egy-
ség nem merev, mozdulatlan, holt egység, hanem a 
legfenségesebb, isteni tökéletes tudattal és személyi-
séggel bíró munkák egysége, t. i. a gondviselés, meg-
vcütás és megszentelés egysége, ép úgy mint az 
emberi lélek az értelem, érzelem és akara t egy-
sége. ; 

Megvan a keresztyén socialismusnak is, a mely 
két szó ott ragyogott a Prot . E. és Iskolai 
Lap mult száma vezércikke élén, a maga fensé-
ges értelme, ele fájdalom, a gyakorlat i élet oly 
nagyon megváltoztat ta a keresztyén soeialismus 
ideális ér te lmét , hogy úgy mindenestől fogva a 
keresztyén soeialismus jelszava alatt létrejött 
törekvéseket keresztyénnek el nem ismerhet jük ós 
szükségesnek tart juk, hogy e törekvések mellett 
egészen tisztán fentar tassék az az evangeliumi 
keresztyén reform-irányzat , a mely erőit az Isten 
kegyelméből, a megfeszített és fel támadott Krisz-
tus evangéliumából veszi, a melynek főgondoiata 
a Szentlélek segítségével a lelkek megmentése ; 
egyedüli módszere: az irgalmasság és szentség 
szétsugárzása, szóban ós cselekedetekben; célja 

minden nyomor, ele különösen a bűn által oko-
zott nyomor enyhítése és gyógyítása. E munka 
a keresztyén gyülekezet munká j a, ama gyüleke-
zeté, a melynek kevés tagja van s a mely a lát-
ható egyházak nagy ós sok tömegébe szeretetet , 
világosságot ós éltető erőket visz. 

Nyilvánvaló, hogy a keresztyén gyülekezet 
munkájával a keresztyén soeialismus nem azo-
nosítható. Hiszen az igaz, hogy a mit a ker. 
soeialismus a maga ideális ér te lmében jelent, 
annak megvalós í tására a Krisztus gyülekezete is 
törekszik. A Krisztus hívei szeretettel , irgalmas-
sággal mindig igyekeztek a gazdagok és szegé-
nyek közti el lentétet kiegyenlíteni, a gazdagokat 
a Mammon, a szegényeket a nyomor hatalmából 
kiszabadítani, tehát a sociális bajokat keresztyén 
módon orvosolni. 

ITogy azonban a keresztyén soeialismus neve 
alá sok helytelen és épen nem keresztyén törek-
vés is oda fér, az már dr. Bernát Is tvánnak e 
Lap mult számában közölt cikkéből is kitűnik. 

Dr. Berná t szerint a keresztyén soeialis-
mus két részre oszlik: ka thol ikusra és protes-
tánsra . E felosztásnak a cikk végén megfelel az 
az óhajtás, hogy minden parochia ós plébánia 
ujuljon meg a keresztyén soeialismus által. 

Nos hát, ha a keresztyén soeialismus törté-
nete, mint nyitott könyv', nem állana is előttünk, 
már ez utalások is meggyőződhetnének minket 
arról, hogy a keresztyén soeialismus nem min-
den tekintetben a Krisztus szellemében munkál-
kodik, hanem eltér attól annyiban, a mennyiben 
azok a szervezetek el térnek, a melyekre a ker. 
soeialismus támaszkodik Dr. Bernát szerint is 
van katholikus és van prot. keresztyén soeialis-
mus. Azt mondhatnók, van: keresztény és ke-
resztyén soeialismus. A Krisztusban egyek-e ezek? 
Nem. Ketteler elismeri-e Stöcker t t e s tvé rének? 
Nem. Viszont Stöcker kezet fog-e pl. az osztrák 
keresztény socialistákkal ? Nem. A mindenki re 
kiáradó szeretet alapján á l lanak-e? Oh dehogy. 



A keresztény socialisták mindenestől fogva ama 
nagy hatalom szolgálatában állanak, a melynek 
igazán következetes képviselői nem rég még 
Magyarországban is ki akar ták tudni a protes-
tánsokat a hivatalokból. Ja j annak a közvéle-
ménynek, mely ezt az egyházat a Krisztus egyházá-
val azonosít ja! A protes táns keresztyén socialisták 
közül sokan (sokan, de nem mindnyájan, mer t 
némelyek köztük is csak egy kis keresztyén szí-
nezettel vonják be világias gondolkodásukat ós élet-
módjukat) igazán komolyan buzgólkodnak az 
evangeliumi hit- és erkölcsi élet fellendítésén. 
Stöcker ós társai kétségkívül dicséretes munká t 
végeztek, a mikor a berlini ós sok más városi 
missziót szervezték s a nép ezreit a hitetlenség, 
nyomor ós bűn örvényeitől megmente t ték . Iro-
dalmi működésük is e redményes s a mit a 
dr. Bernát által említett Todd a német racli-
kalis socialismusról írt, azután meg Stöcker : 
»Christlich SociaUc címen összefoglalt beszédei 
és előadásai sok ér tékes gondolatot tar ta lmaznak. 
De az már nem volt keresztyén el járás ós krisz-
tusi tett, a mi néhány évvel ezelőtt méltán lepte 
meg a világot, hogy t. i. Stöcker tisztán a zsidók 
iránti ellenszenvétől vezéreltetve egyáltalán nem 
keresztyén, sőt a theis ta ant iszemitákkal az anti-
szemita akció megbeszélése végett közös tanács-
kozásban vett részt. E r r e már Pál apostol mél-
tán kérdezhe t te volna: Ugyan mi köze van Krisz-
tusnak Beliállal? Gyors siker, gyors siker, ez az 
a fantom, a mi a keresztyén socialistákat félre-
vezette. Pedig keresztyén szempontból sikert, 
biztos s iker t csak az érhet el, a ki szövetséges 
társaitól azt kivánja meg, hogy a megfeszített 
és fel támadott Krisztus evangél iumát komolyan 
vegyék, a szerint élni törekedjenek, a Krisztus 
i rgalmasságát mindenkinek felajánlják, minden 
bűnt — s nemcsak a zsidók bűnei t — utálja-
nak s azok ellen küzdjenek, de minden ember t 
szeressenek s céljok ne egy csomó ember letip-
rása, h a n e m mindenek boldogítása legyen. 

Már most nemcsak az a baja a keresztyén 
socialistáknak, hogy közűlök a pápisták épen 
nem, a protes tánsok is nem egészen állanak a 
Krisztus által vetett alapra, hanem az is, hogy 
a Krisztus által akar t teljes r e fo rmra sem töre-
kednek. Itt is a protes táns keresztyén socialisták 
t isztességesebbek, mint a pápisták. Mindeniknek 
hibája ugyan, hogy a gazdasági bajok orvoslása 
mellett más nagy bajok előtt szemet huny. Hogy 
a tőke elnyomja a kis embert , hogy a gazdagok 
sokszor az ólvhajhászattal valóságos megmór-
gezőivó lettek a társadalomnak, hogy a pénz 
u ra lma sokszor a szolgalelkűség megerősödé-
sére s az önálló jellemek kiveszósére vezetett : 
e bajokat meglát ják. De már a pápis ta ke resz -

tyén socialista egyáltalán nem haj landó kérdezni, 
hogy a pápista nagy papokra bízott vagyon mily 
célokra fordíttatik, hogy a papnőt lenség mily 
károka t okoz, hogy a pápa minden szabadságot 
bil incsekbe verő u ra lma mennyire oka sok tekin-
tetben ama bágyadtságnak, a mely a nagy tömeg-
nél úgy erkölcsi, mint anyagi tekinte tben mutat -
kozik. Es bár a protes táns keresztyén socialisták 
a családi élet szentségének buzgó őrei s az egyéni-
ség elvének okosabb érvényesítői a hitélet te rén 
is, gazdasági tekinte tben is, mint pápis ta kolle-
gáik: mégis, hogy a keresztyén szem náluk is 
sokszor alszik, muta t ja épen a nagyon ünnepel t 
és csúfosan bukott Hammerste in esete, muta t j a 
továbbá, hogy a keresztyónséget a magok számára 
foglalták le s mégis, pártpoli t ikai szempontból, 
nem épen keresztyén módon viselkedtek más 
pár tokkal szemben. 

A keresztyén socialismus hibái természe-
tesen folynak abból az alaptóvedésből, a melyet 
a ker. socialismus apostolai akkor követ tek el, 
a mikor a keresztyénnek keresztel t embereke t 
több-kevesebb kivétellel valóságos keresztyének-
nek vették ós a hol a mélységes keresztyén meg-
győződések hiányoztak, ott egynehány keresz-
tyén je l szóval i s megelégedtek. De hibáik dacára 
is el kell i smernünk, hogy sok jót is tet tek. 
Már az is reményt keltő, hogy a pápis taságban 
mozgást idéztek elő s hangsúlyozták, hogy a 
szegény nép jólétét munkálni kell. Egy-egy 
Ketteler-püspököt mi is többre becsülünk, mint 
egy olyan pápista főpapot, a ki t ivornyákra 
költi a rábízott nagy vagyont s gonosz maga-
viseletével mintegy útlevelet ád a pápista és 
más előkelőségeknek a k icsapongásra és kójenc-
kedósre. Szívesen el ismerjük azt is, hogy a külön-
féle szövetkezetek alakítása, a munkások hely-
zetének javítása, a mindent kizsákmányoló pénz-
vágy ostromlása által sokat javí tot tak a meglevő 
bajokon, ámbár azt sem lehet elhal lgatnunk, hogy 
sokszor humani tá r ius munkájok e redményét nem 
késtek pártpolit ikai célokra kizsákmányolni . 

Hibáik és előnyeik mérlegelése u tán azt 
mondhat juk, hogy a keresztyénnek nevezett so-
cialismus egyfelől minden tekinte tben keresz-
tyénnek, krisztusinak nem tekinthető, s hogy az 
igazi, krisztusi keresztyénség nála sokkal fensé-
gesebb, tökéletesebb, szeretet tel jesebb ós sokol-
dalúbb, másfelől hogy a ker. socialismus az igaz 
keresztyónségre nézve kedvező fordulat hatal-
mas jele. 

A keresztyén socialismus arról való bizony-
ságtétel, hogy a gyakorlat i élet a keresztyénség, 
az igazi krisztusi keresztyénség nélkül el nem 
lehet. Egy istentelen tudomány vagyis nem tudo-
mány, hanem a tudomány nevét bitorló, agyafúr t 



újkor i scholast icizmus a mesék országába akar ta 
száműzni a megfeszített és fel támadott Krisztus 
evangeliomát. A socialisták és anarchis ták egye-
nesen a keresztyén világnézlet romjain akar ták 
megvalósítani á lmaikat és ábrándja ika t . A poli-
t ikusok a keresztyénség fenséges lényegét meg 
nem értve, úgy tekinte t ték azt, mint a nép szen-
vedélyeinek lecsi l lapítására a lkalmas eszközt. A 
theologusok is igen nagy részben cserben hagy-
ták az igaz, erős és lelkeket megújí tó evange-
liomot s vagy frázisoknak vették a ha ta lmas 
keresztyén igazságokat vagy élettelen rendszerek, 
szervezetek ós szer tar tások fen tar tására alkal-
mas varázsszernek. 

És ime a világ kezdi érezni, hogy a tár-
sadalmi bajok orvoslására a tudomány, a poli-
tika, a tételek és szertar tások, meg a kri t ikák 
nem elegendők. Lélek és élet, meg valóságos, 
erős és bölcs szeretet kellene. A keresztyénség 
az, a mi segíthet . A Krisztus az, a ki gyó-
gyíthat. A Krisztusnak van elég ereje, hogy 
a gyakorlat i életet*' megújí tsa. A Krisztus nem 
a r r a való, hogy ködképet csináljunk belőle. A 
Krisztus a r r a való, hogy az Isten minden erői-
vel felfegyverezzen s a lkalmatossá tegyen min-
den akadály leküzdésére, a mi aká r a gazdagok, 
aká r a szegények boldogságának ú t jában áll. De 
a Krisztus az igazi Krisztus legyen, és a ki az 
ő nevéről keresztyénnek nevezi magát, az győzze 
le büszkeségét, ember tá rsa i iránti el lenszenvét 
s igyekezzék igazán a Krisztus szellemében mű-
ködni. Vigyázzunk, hogy el ne tévelyedjünk. 
Vigyázzunk, hogy az igazi Krisztust a hamis 
Krisztusokkal össze ne téveszszük. Különböztessük 
meg az igazi, építő, szeretetteljes és minden bűnnel 
szembeszálló keresztyénséget minden oly jelenségtől, 
mely a keresztyén jelszavak alatt hamis vagy nem 
egészen megfelelő ideálokat terjeszt a keresztyén-
ségröl. Mert csak, a ki jól megkülönböztet , az 
taní t jól. Csak, ha igazán behatolunk a Krisztus 
szellemébe, akkor te r jesz thet jük az igazi keresz-
tyénséget. 

És akkor előt tünk protes táns keresztyének 
előtt egyenes út áll. Nekünk meg kell lá tnunk, 
hogy aká r h i tünk erősségét, akár életünk szent-
ségét, aká r szerete tünk gyakorlat iasságát tekintve: 
még nem vagyunk keresztyének. A keresztyén-
ség alapigazságai felől, ha megkérdezte tünk, inga-
dozunk, ha ugyan határozot tan nem kétkedünk. 
Örömünk ós gyönyörűségünk nem az a tudat , 
hogy a Jézus Krisztus váltságot szerzett, hanem 
a fölei és a világ, sokszor minden mér téken túl. 
Szere te tünk sem oly erős, hogy pl. ha ta lmas 
gyülekezetek csupa jó indulatból ós a Krisztus 
örök szerelme által keltet t kötelezettségtől a sze-
gény gyülekezetek gondjá t felvennék vagy csak 

a magok nyomorul t ja i t is megmentenék. A sike-
tek, vakok és hülyék számára még egy intézetet 
sem alapítot tunk. Hát az a szeretet, a mely a 
bűnösök térí tésére, a vakhi tben ós hitet lenség-
ben sinlődők megmentésé re indul, hol van az? 
Betegek vagyunk ós világiasak. Szervezet vagyunk 
és nem keresztyén szeretetközösség. Ehhez való 
élő h i tünk nincs; világi é rdekek pedig, a melyek 
akadályoznak bennünke t a Krisztus egyházává 
lenni, vannak elegen. 

Mindazáltal nemzetünknek az evangel ium 
által való megúju lására az alap a prot. gyüle-
kezetek. E gyülekezetekben szabadság uralkodik, 
a mi a római és görög egyházakban nincs. E 
gyülekezeteknek evangeliumi hagyományai van-
nak, a milyenek a zsidóknál nincsenek. Az evan-
gelium újító erőit kell tehát a prot. gyülekeze-
tekbe önteni. Nemcsak hirdetni kell élet tel jesebben, 
mint eddig, a Krisztus nagy irgalmasságát , hanem 
gyakorolni is. Meg kell tenni mindent , hogy a 
pro tes táns ember buzgó, okos, t akarékos legyen. 
Fel kell használni minden eszközt a pro tes táns 
lelkek megmentésére . Fel kell használni minden 
eszközt a protes tánsok anyagi viszonyainak erő-
sítésére. Utána kell járni, hogy egy pro tes táns 
család se legyen biblia, más jó könyvek ós evan-
geliumi lapok nélkül. Fel kell rázni a protes-
tánsok lelkiismeretét , hogy a képviselőválasztá-
soknál szavazataikat sem pénzért , sem izgatás 
következtében el ne adják. De egyúttal meg kell 
magyarázni a protes tánsoknak, hogy ez csak 
akkor érhető el, ha tisztább erkölcsi felfogások 
uralkodnak. Mert míg oly férfiak szerepet játsz-
hatnak, a kik dicsőségnek ta r t j ák és bünte tés 
nélkül gyakorolják a leányok elcsábítását, addig 
az erkölcsiség levegője nem tisztulhat meg any-
nyira, hogy a férfiak is adhatók-vehetők ne legye-
nek. De ily munká t csak a pro tes táns gyülekezetek 
körében lehet folytatni. Ily minden tekin te tben 
tökéletes reformot sem a conservat iv római ós 
görög egyházak, sem a zsidóság meg nem tűr -
nének. De ne féljen senki. Ha egyszer a protes-
táns gyülekezetek megújulnak, akkor belőlök erő 
árad ki más közösségekre is s a római atyafiak 
is megkívánják a szabadságot, a zsidók is az evan-
géliumot. Jöjjenek hát haza a ker. socialis, meg 
a liberális pro tes táns u rak is a pro tes táns gyü-
lekezetek körébe. Erősí tsék ezekben az evange-
liumi szellemet s létesítsenek bennük igazi, ke-
resztyén gyülekezeti életet. Akkor aztán az evan-
gelium erői á t já r ják az egész nemzetet s nem 
lesz szükség olyan keresztyén vagy épen keresz-
tény socialis pár t ra , a mely szeretet helyett 
ellenszenvet muta t és sok lényeges reformot 
elhanyagol, mer t azoknak a szervezeteknek, me-
lyekre támaszkodik, hibáit ós bűnei t ostromolni 



nem meri. Akkor aztán a keresztyénség nemzeti 
közös kincs lesz, mint Angliában, a hol nincs 
sem keresztyén, sem nem keresztyén sociális 
párt, (még a kis independens labour-partv sem vette 
fel a sociális nevet), a hol azért mind a liberális, 
mind a conservativ párt igyekszik megtenni 
mindent, a mit törvényhozási úton a társadalmi 
bajok orvoslására meg lehet tenni. A régebbi 
gyári és bányai törvényhozáson kívül felemlítjük, 
hogy mind a két párt sokat tett az újabb időben 
az irek nyomorának enyhítésére. Gladstone egy 
csomó land-billt vitt keresztül, hogy az ir föld-
mívelők kedvezőbb bérletekhez jussanak. BaFfour, 
a kincstár első lordja, ir államtitkár korában 
könnyű vasutakat építtetett, hogy az ir földmí-
vesek termékeiket jobban értékesíthessék. Az 
1892-től 1896-ig uralkodó liberális párt — a 
liberalismus azonban Angliában nem doktr inár 
liberalismus — a munkaadók kötelezettségéről 
szóló (employers liabilitis bili) s a mértékletesség 
előmozdítására irányuló bilit (local vető bili) nyúj-
tott be, a melyek közül az első nemsokára tör-
vénynyé válik. Még a mult parlament bezárása 
előtt egy újabb gyári törvényt vitt keresztül a 
két nagy párt szép egyetértéssel s a jelenlegi 
tory-kormány is egy sereg sociális bilit szándé-
kozik keresztülvinni. 

El kell jönni tehát az időnek, a mikor a 
magyar törvényhozás is teljes erővel hozzálát a 
sociális bajok orvoslásához. Hiszen azt mondhat-
nók, hozzá is látott már, de fájdalom, pl. a vasár-
napi munkaszünetről szóló törvény meg van 
ugyan alkotva, de a sok kivétel, különösen az 
egész nap nyitva álló pálinkás boltok jóformán 
illuzoriussá teszik. Hogy azonban az ily jóra-
való törvényhozás nem jár kellő eredmónynyel, 
abban a közönyös nagy közönség is hibás. 
Épen azért hangsúlyozzuk, hogy a nagy társa-
dalmi reformok megalkotására és kellő végre-
haj tására a nagy közönséget elő kell készíteni 
s e tekintetben az egyházaknak is meg kell 
tenniök kötelességöket. Protestáns egyházainknak 
itt vezérszerep jutott, de a vezérszerep kiesik 
kezökből s ennek a nemzet is nagy kárát vallja, 
ha a gyülekezetek vezérei a belmissziót jobban 
fel nem karolják, ha a vallásos és másféle fel-
olvasások által a népet nem világosítják, ha 
önkéntes szeretetmunkákat nem kezdenek. En 
azonban hiszem, hogy prot. egyházaink nem 
sokat késnek már s megragadják és alkalmaz-
zák teljes erővel azt az evangéliumot, a mely 
nemcsak az idvességnek eszköze, hanem a földi 
jólétnek is leghathatósabb előmozdítója. 

Szabó Aladár. 

E s k e t é s. 
A Budapesti Hírlapban három cikk is jelent meg 

mostanában e kérdésre vonatkozólag. Kettőt Bánsági né-
ven »egy előkelő állású lutheránus egyházi férfiú* írt az 
esketés szüksége mellett; egyet pedig Palochay aláírással 
egy megnevezetlen egyéniség ép ellenkező értelemben, szin-
tén protestáns szempontból. 

Különösnek tetszhetett azon lap olvasói előtt, hogy 
ebben a kérdésben mi még most se értünk egyet egy-
mással s jót nevethettek a protestáns zűrzavar felett, a 
mikor egy »előkelő állású egyházi férfiú* hadat izen a 
lutheránus püspökök ellen, kik a régi esketési kérdések 
helyett ezt az új kérdést iktatták be az agendába: »aka-
rod-e a melletted álló nővel polgárilag már megkötött 
házasságot egyházilag is megáldatni*; s gúnyolódhattak 
rajtunk, mikor erre pár nap múlva előáll a másik cikk 
írója, Palochay úr, és prot. álláspontból vitatja annak 
igazságát, hogy »mivel most már ott vagyunk, hogy van 
polgári formája a világi vonatkozású s jellegű szerződés-
nek (t. i. a házasságnak), magától elesik a felekezeti meg-
áldás, tehát az esketés szüksége is. A házasság lényege 
különben is soha és sehol nem volt az eskü, és ma sem 
az, hanem a megegyezés törvényes kijelentése*. 

Arra mondja ezt Palochay, hogy Bánsági a cikke 
végén egész határozottan kijelenti: >Mi ezentúl is eske-
tünk, és a már megesketett házaspárokat meg is áldjuk, 
tekintet nélkül arra, hogy az állam a házasság polgári 
jogi viszonyait miként rendezte, s ebben egyedül a nép 
valláserkölcsi érzülete lesz irányadónk, mint a melynek 
ápolására püspökünk előtt szent helyen, szent esküt, 
tettünk*. 

A tekintetet ugyan, magunk közt szólva, nem sza-
bad elvonnunk attól, hogy az állam a házasság polgári 
jogi viszonyait miként rendezte, de mindenben az állam 
szája és íze szerint cselekedni én szerintem sem helyes; 
s különösen helytelen akkor, ha az állami felfogás a ke-
resztyén tannal és a nép józan valláserkölcsi érzületével 
nem vág össze. 

S hogy a házasság kérdésében van az állam s né-
pünk valláserkölcsi érzülete közt különbség, erre hozok 
fel egy konkrét esetet. 

Német ekklézsiában történt. Előrebocsátom, hogy a 
német lutheránus agendákban (legalább az általam ismert 
würtembergi és schleswig-holsteini agendákban) nem sze-
repel az eskü, kérdés intéztetik ezek szerint a jegyesekhez: 
szeretitek-e egymást stb. s a mint erre a jegyesek igent 
felelnek, reá teszi a lelkész a jegyesek egybeadott kezére 
a kezét, s megáldja őket. S még egy ima és beszéd s 
megtörtént a házasságkötés. 

Néhány éve így esketett egy ízben egyik lelkésztársam 
is. Magyar fiú, ki azelőtt soh'se esketett németül. Össze-
gyülekezvén a násznép, fogta a német agendát s bement 
vele a templomba; s úgy a mint ott elő volt írva, jóié-
lekkel, hűségesen összeadta a jelentkezőket. S micsoda? 
Lett belőle nagy patália. Nem ér semmit, zúgolódott a 



násznép, sírt a menyasszony. Miért? Mert elmaradt az 
eskü. S képesek voltak a szomszéd faluba is eljönni, 
megtudakolni, hogy ér-e az a házasság valamit; nem kell-e 
azt újonnan megkötni? S csak nehezen adták rá fejőket, 
hogy a dologban megnyugodjanak. 

Arra hozom ezt fel csak. hogy az eskü a nép vallás-
erkölcsi érzületében még se olyan szükségtelen dolog, mint 
azt Palochayék állítják; s akármit beszéljenek s tanítsanak 
az egyházjogtudósok a házasság lényegére vonatkozólag: 
a mi népünk — annak jobb és túlnyomó nagy része — 
az eskü szentségében látja képviselve a házasság vallás-
erkölcsi sanctióját. 

Kár ebben az igaz keresztyén felfogásban a mi 
népünket megháborítani. Az ő szemökben esküszegők a 
házasságront ók; mit használsz nekik, ha arra tanítod, hogy 
csak szerződésbontók? 

Népünk ezen valláserkölcsi érzületét az állam is figye-
lembe vehette volna, jobban pedig, mint a hogy az a pol-
gári házasságban érvényre jut. Egy falusi bírótól s min-
denkitől. a ki vele összeköttetésbe lép, megköveteli, hogy 
esküt tegyen. S a kik a legszentebb célra lépnek egymással 
összeköttetésbe; a kiknek a legszentebb kötelességeik van-
nak egymás iránt: azok mehetnek eskü nélkül is; azokra 
az mellékes, hogy tesznek-e esküt vagy nem! Nem furcsa 
ez? Nem különös ez? 

Itt a polgári házasság fogyatkozása. De mert meg 
van hagyva az út és mód, hogy mi ezen segíthessünk és 
segítsünk: erre nézve mindent el kell követnünk; s a 
Palochay-féle szerencsétlen okoskodásoknak pedig nyakát 
kell szegnünk idejekorán, míg meg nem mételyezte népünk 
valláserkölcsi érzületét. 

Megengedem, hogyha majd az Isten országa eljön és 
az emberek mint Istennek fiai éreznek s úgy beszélnek 
majd, mint az Idvezítő: igen, igen; nem, nem; megenge-
dem, hogy ebben a korban a házasságnak sem az eskü 
lesz az erkölcsi magasabb sanctiója s köthetnek az em-
berek házasságot akárki előtt, mert mindenütt Isten előtt 
kötik azt: de míg ez a kor el nem jön ; a míg az állam 
is alkalmazza az esküt, mert szükségesnek ítéli: szerepe 
van mindaddig az eskünek a házasságban is és szüksé-
ges az; és a ki ezt tagadja, kevesebbre becsüli e házassági 
intézményt, mint az utolsó falusi biró hivatalát! 

Pécel. György László. 

A denuneiánsok. 
Luthardt Mecsei professor * Theolog. Literaturblatt^-ja 

jelen évfolyamának 5-ik számában következő »megjegy-
zés* olvasható: 

»A Theolog. Literaturblatt mult évfolyama 15-ik 
számában ajánló ismertetést közöltünk Masznyik E. ma-
gyar nyelven írott »Fál apostol élete« című művéről, 
.íóhiszemüleg fogadtuk el e közleményt Egy kezeink között 
lévő hosszabb fordítás alapján azonban kénytelenek vagyunk 
kijelenteni, hogy e mű lapunk ajánlását sem a positív 
theologia, sem pedig a tudomány álláspontján meg nem 
érdemli. A szerkesztőség.« 

Az incriminált ismertetés írója én vagyok, a ki e 
szűkszavú megjegyzést megelőzőleg a szerkesztőségtől ma-
gánlevelet kaptam, a melyben velem közli, hogy e lapnál 
hazai prot. irodalmunk ismertetésében hat éven át csak-
nem hónapról hónapra, azt hiszem hűségesen, teljesített 
szolgálatommal a jövőben többé élni nem kiván. E meg-
lepő eljárását közelebbről indokolja azzal, hogy ••> magyar-
országi barátjai már a múltban is megütköztek* a lapnál 
való szereplésemen, s különösebben is indokolja azzal, 
hogy »Masznyik több hosszabb fejezetéről Magyarország-
ból hozzá beküldött szószerinti német fordításból« arról 
győződött meg, hogy én e művel egy racionalisztikus tákol-
mányt (>retionalistisches Machwerk*) ajánlottam, a miért 
is a fent említett rektifikáló megjegyzés vált szükségessé. 
Másodsorban azzal igazolja szerkesztőség a maga szokat-
lan eljárását, hogy 1887-ben megjelent dogmatörténeti 
tanulmányomnak »a modern confessionális theologia« 
fejezetéről szóló, ugyancsak hazai barátai által beküldött 
német fordításából arról győződött meg. hogy »azok után. 
a miket ott e hyperlutheránus theologia művelőiről és 
orgánumairól, sőt magáról Luthardtról (azaz inkább az 
erősen confessionális izű Ev. Luth. »Kirchen-Zeitung«-ról) 
mondottam, nem foglalhatok helyet a »Theolog. Literatur-
blatt* legnagyobb részt e táborhoz tartozó munkásai 
sorában*. 

Hát mi itt e hazában ugyanis ismerjük Luthardt 
s különösen > Alig. Ev. Luth. Kirchen-Zeitung«-ja ú. n. 
»magyarországi barátjait* és tudósítóit, a kiktől Borbis 
tendentiosus tót és osztrák szellemű egyháztörténetétől 
kezdve föl Zoch-ék rágalmazásáig több ízben is, legutóbb 
a hazai Kossuth-gyászistentiszteletek alkalmával magán-
levélben óva intettem Luthardt professor mindnyájunk által 
tisztelt írói nevét és egyéniségét. Ezek az alattomban működő 
hurbanista atyánkfiai az autonomia tág köpönyege alá 
bújva eddig a hazai közegyházat ócsárolták, lépten-nvo-
mon, gyűléseken és sajtóban, névtelen és oktalan támadá-
sokkal, most pedig, mert úgy célt nem értek, egyesekre vetik 
ki hálóikat. Csak természetesnek találom, hogy épen 
Masznyik markáns egyéniségén és rajtam akadtak fel Épen, 
mert az e fajta tótjaink foglalták le hazug tudósításaikkal 
az »Ev. Luth. Kirchen-Ztg.«-ot kezdettől fogva, mióta csak 
a külföldnek irok, következetesen távol tartottam magam 
e laptól, s tisztán — szólóba éveken át a hazai írók közül 
— a »Literaturblatt«-ba dolgoztam, mivel úgy véltem, 
hogy egy irodalomtörténeti közleményben, a melynek tiszte 
a referálás s az irod. termékek lehető objektív bemutatása, 
helye nincs s nem is lehet a rólunk szóló tendenciósus 
tudósításoknak, s így azokkal ott nem is találkozhatom. Iro-
dalmi ismertetéseimet jó néven vette a külföld, jelezte 
azokat évek óta a Lipsius-féle »Theol. Jaresbericht*, s 
elismeréssel fogadta a hazai sajtó is, mivel azokkal alkal-
mat adtam német testvéreinknek jó szándékú egyháziro-
dalmi törekvéseink registrálására. Ha ezentúl Luthardt 
Literaturblatt-ja chinai falakkal veszi magát körül hazai 
prot. irodalmunkkal szemben, úgy azt részünkről bár igen 
sajnáljuk, de ellene mitsem teszünk s tenni nem is akarunk. 
Tőle különböző dogmatikai álláspontomat, a melyet a német 
különböző theol. iskolához tartozó tudósok sőt lapja munka-
társai sem vettek rossz néven, Luthardt régóta ismeri s 
Ethikája és Dogmatikája Lapunk által való ismertetésében 
nyilvánosan is jeleztem. Ez oldalról tehát szalválva vagyok 
s csak azt sajnálom, hogy ily elismert hírű theol. irodalom-
történeti szakközlöny ilyen denunciáns hurbanista rágal-
makra hallgat s hazai theol irodalmunkkal szemben a 
merev konfessionális álláspontra helyezkedik. Mert más 
elbírálás alá esik a theologiai álláspontot1 illetőleg a német, 
s más alá a hazai protestantizmus. 



Arról, hogy e denuncián^ok megakaszthatnák az én 
jószándékú németországi irodalmi munkásságomat vagy 
plan°; Masznyik E. széles körökben ismert munkásságát, a 
hazai prot. közegyház és irodalom szolgálatában, aligha 
lesz szó, s ha a denunciálásnak ez volt a célja, úgy örömük 
igen korai. Mert annak, a kinek közleményeit örömmel 
vette a »Theol. Studien und Kritiken*, »Zeitschrift für 
Kirchengeschichte*, >Zeitschrift für Kirchenrecht«, * Theol. 
Literatur-Ztg« s újabban a »Zeitschrift für Philosophie* 
s a »Kantstudien« ; s annak, kinek ez irányú törekvéseit 
a hazai sajtó mellett föl az Akadémiáig a német prot. 
tudós >k igen tekintélyes része is méltányolja, sőt újabban 
erősen támogatja, lesz elég módja, helye és alkalma a 
jövőben is arra, hogy hazai prot. irodalmi tudósításait 
értékesítse. 

E közlemény egyedüli célja fölhívni a hazai közegy-
ház és sajtója figyelmét a »gonosz szolgák* alattomos 
eljárására, mely hogy önmagát, ítéli meg, evidens dolog, 
s ma már a Gusztáv Adolf-egyesület vezérférfiai előtt is 
ismeretes. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I S K O L A Ü G Y . 

Református leánykák zárdai iskolákban. 
E cím alatt közölve Abaujból hangok emelkedtek 

egyes zárdák elnevelési üzelmei ellen, illetve a protestáns 
felső leányiskolái oktatás fejlesztésének ilynemű intézeteink 
szaporításának égető szüksége mellett a mult számban. 

Az ügy rendkívüli fontossága — azt hiszem — 
indokolttá teszi, hogy e téren való mizériánk különböző 
példákkal legyen illusztrálva, hadd emelkedjenek azért 
hangok innen Jász-Nagykún-Szolnokból is annyival inkább, 
mivel a törökszentmiklósi zárdában rendszerint kétannyi 
leányka tanul, mint az abauji két zárdában együttvéve. 

Jelenleg e zárdában Turkevéből négy, továbbá Ken-
deres, Abád-Szalók, Déva-Ványa községekből és Kisúj-
szállásról együtt hat, összesen 10 leányka van, sőt decem-
berben még 11 volt, kikkel szemben gráci irgalmas nővérek 
űzik Nagl Bernardina főnöklete alatt az elnevelést. A 11-en 
kívül — horrendum dictu — egy ide való református 
leányka is volt év elején, minden lebeszélési törekvés 
dacára s érthető okból, benlakos és pedig azért, mert jó 
távol lakik a zárdától. 

E zárda, midőn hivatalosan több ízben felhívást 
intéztem a vallásoktatás lehetőségének megadása iránt, 
mindannyiszor úgy lett feltüntetve hivatalos válaszban, 
mint hat osztályú elemi iskola zene- és nyelvtanítással 
kapcsolatosan s mindannyiszor kifejezve, hogy mivel a 
növendékeknek konfirmációi emléklapjuk van, nem látják 
át, miért a megkeresés részünkről, egyébként pedig, mivel 
a növendékekhez az intézetbe rendszeres vallásoktatás 
céljából való bejárást gráci főnökük, Müngersdorf Vilmos 
nem engedi meg, mivel a növendékek magukban a lelkész-
lakra ki nem járathatnak, apácai fedezet adása pedig a 
társulati szabályok szerint tiltva van: tehát sajnálatuk 
dacára nem tehetnek eleget a felhívásnak, készebbek in-
kább a szülőket értesíteni, hogy vigyék haza gyerme-
keiket. 

Volt idő, midőn hivatalosan megírták, hogy okvetlen 
hazaküldik a leánykákat évközben. Az akkori hecc-káplán 
aztán sirásig-zokogásig gúnyolta, rémítgette őket s oly 

titulusokkal illettek előttük engemet, hogy egy itteni, izraelita 
fakereskedő leánya megsajnált s megsiratott, midőn a zár-
dából hazamenve szülőinek előadta a történeteket. Volt 
idő. hogy év elején megígérték hivatalosan, hogy egyet 
sem vesznek fel, ám azért a szülők hozták s engem ostro-
moltak, hogy a főnöknő azt izeni, miszerint ha én en-
gedélyt adok, fél lesz véve. Az ilyeneknek aztán fejtegetnem 
kellett a hátrányokat, ámde túlnyomólag hasztalan, bár 
volt pár eset, midőn Debrecenbe helyeztettem át egyes 
leánykákat. Volt idő, midőn presbyteriumunk kész lett 
volna arra is. hogy férjtelen tanítónőnkre bízza e vallás-
oktatást, ki tiszteletdíjért bejárni is hajlandó lett volna. 
Midőn e bejárás lehetőségét kieszközölni akarva, hivatalos 
levelemben véletlenül, de midőn szeplőtlen múltúnak jelez-
tem e kisasszonyt, lett riadalom az illető körökben s az 
akkori káplán az utcán hányta szememre, hogy én a 
szeplőtlen Máriát, illetve Mária-kultuszukat gyaláztam meg, 
midőn mást mertem szeplőtlen múltúnak jellemezni. 

Valahányszor erélyesebben sürgettük a dolgot, a 
válasz a növendékek hazaküldéséről szólt, sőt mellékelték, 
hogy mit írtak a szülőknek. Ilyenkor természetesen nem 
jelenthettem mást az esperesi hivatalnak, mint, hogy a 
növendékek haza lettek küldve, ám, ha egyes szülőknek 
írtam, megkaptam több ízben, hogy kíméletlenül tiltakoz-
tak beavatkozásom ellen. 

Megunva e sok levelezést s gondolva a sok : ódiumra, 
mely a kényes ügy miatt helyi társadalmunk részéről 
reám háramlott, nt. esperesem előzetes megkérdezése után 
ez iskolai év elején már arra hívtam fel iskolaszékünket, 
hogv vigye az illető forumok útján a világi hatóság elé 
ez ügyet. Ily elhatározást sejtető soraimra meglepően az 
a válasz jött, hogy bármikor szerencsének tartják, ha 
intézetük falai közt megjelenve akár összes növendékeik 
közt látogatást teszek, akár a társalgó-szobában a ref. 
leánykákhoz intézek beszédet s midőn személyesen meg-
jelenve, tisztán akartam látni a helyzetet, tolmács útján 
beszélgetve — úgy fejté ki a főnöknő az engedményt, 
hogy három hetenként szerdán délután beszélgethetek ve-
lük lelkészileg. Iskolaszékünk ezt azon változtatással, hogy 
két hetenként adassék alkalom a lelkészi beszélgetésre, 
el is fogadta volna, midőn azonban ez iránt hivatalos le-
velet küldtem, a válaszból teljesen elrepült az engedmény, 
s hangzott ismét a szokott se ki- se be, mintha élőszó-
val semmiről sem szóltunk volna. Ekkor ügybuzgó espe-
resünk az iskolaszék álláspontját sem téve magáévá, fel-
terjesztette az ügyet a püspöki hivatalhoz az összes zárdai 
válaszokkal együtt (ámde egyházi felsőbb köreink, bizony-
nyal méltó okoknál fogva s hiszem, hogy kelletlenül, böl-
csebb dolognak tartották a hazai, felekezetközi viszonyokra 
tekintettel, ez idő szerint fel nem lépni s ismét a békes-
séges egyezkedés, a szülőkkel való levelezés útjára terelni 
az ügyet), ámde az ügy kényes volta, s bizonynyal a 
hazai, felekezetközi viszonyok miatt e növedékek tényleg 
ma is felekezeti oktatás nélkül vannak. 

Érdekes volt aztán e hó elején, midőn az egyetlen 
itteni bejáró, ref. leányka által — mint mondá — sírva 
izenték a többiek, a vidékiek, hogy menjek már és segítsek 
rajtuk, mert a kis tisztelendő folyton szidja-gúnyolja s 
fenyegeti őket pokoli gyötrelmekkel azért, mert ők nem 
írják a bűnlajstromot, mint akathol. benlakók. Akkor u. i. há-
rom lazarista-prédikátor volt idejövendő s e »messiáspapok* 
jöttére az egész zárda nagy készülettel készült. S mondta 
a kis leány, hogy megírnák haza, de — mint addig is 
tudtam — erős censurát állnak ki a haza írt levelek s 
így a szülők mit sem tudhatnak meg. Képzelhető, hogy 
a koszorútépő káplánok egyike — kik mellesleg mondva 
legközelebb egy bábát löktek ki a templomból felekezeti 



dühükben — miként rémítgette az ártatlan kis leánykákat, 
kiket a konfirmációi emléklap semmi ellen sem biztosít-
hatott, a mit csak a türelmetlenség produkálni képes s 
hogy a lazarista atyák, kik a templomi híveknek tíz napon 
át naponta háromszor prédikáltak, kellően előkészített fel-
léptükkel mennyire megostromolták a hazulról hozott fele-
kezeti öntudatot, kiki elgondolhatja e leánykákra nézve. 

Bizony ezeket tudva én korántsem tudok örülni a 
felett, hogy itt egy nem nagy vidéken, hova egy reform, 
felső leányiskola elég volna, négy teljes és egy hatosztályú 
protestáns gimnázium van. 

Hol állunk mi még attól, hogy vidékenként elhelye-
zett, felső leányiskoláinkba ily előnyökkel édesgethessük 
növendékeinket, mint a milyenekkel — az anyagiakat értve 
— az itteni zárda csalogatja, midőn havi 12. tehát evi 
120 frton felül csakis egyenruhára kér tőlük 10 frtot s 
ezért az intézet minden előnyét megadja nekik — pedig — 
a mennyire futólag meggyőződhettem dúsan felszerelt tan-
szer, állat- s ásványgyűjteményei vannak az intézetnek 
minden tekintetben s különösen a zene s kézimunkatanítás 
erősen kultiváltatik, mert hiszen ezektől és a sok. cere-
moniális, zárdai ájtatosságtól alig is jut idő egyéb tan-
tárgyakra. 

A kegyelem Istene buzdítsa az illető sziveket s lel-
keket, hogy általuk mielőbb fejlődhessék protestáns felső-
leányiskolai oktatásügyünk! 

Török-Sz.-Miklós. Kutas Bálint. 

T Á R C A . 

Az igehirdetés psyehologiája. 
Felolvastatott a budapesti reform, theologusok önképzőkörének 

febr. 9-én tartott ülésén. 

II. 
Most menjünk képzeletünkkel egy templomba. Itt 

mindjárt az a kérdés merül fel: milyen legyen psycholo-
giai szempontból ? A felelet könnyű és világos. Ne legyen 
a templom pazar fénynyel és sok ékességgel elrontva, 
mert hisz akkor a figyelmet annyira magára vonja, hogy 
a lélek az igehirdetésre ügyelni nem képes. De ne legyen 
a templom rút és visszataszító sem, mert ekkor meg épen 
formátlanságával kelt fel kellemetlen érzelmeket s ez érzel-
mek megint akadályozzák a figyelem helyes irányba való 
feszülését. Egyszerű, de ízléses épület, mely elüt a lakó-
házak mindennapiságától és így lehetőleg közremunkál 
abban, hogy a földi gyönyöröket, gondokat, bajokat, téve-
déseket, helytelen nézeteket feledtesse : ilyen templom 
az ideál. 

Azonban akármilyen is a templom, teljesen elsza-
kítani a világtól a lelkeket nem bírja. A léleknek azon-
ban segítségére jő az egyházi, a vallásos ének. Az ének, 
kivált, ha túlságos sok zene megint művészi élvezetre nem 
csábítja az embert, egyaránt igénybe veszi értelmét, érzel-
mét és akaratát, sőt még testét is bizonyos jótékony 
rázkódtatásba hozza és így az összeköttetést a világgal 
lazítja. Nagyon természetes, annál jobban hat a cél el-
érésére az ének, minél áhítatosabb és zeneileg minél 
tökéletesebb. Jaj annak a gyülekezetnek, a melynek tagjai 
közül sokan ordítva énekelnek, mások meg épen nem 
énekelnek! De jaj annak a prédikátornak is, a ki ilyen 
gyülekezetnek van hivatva prédikálni s mégis e nagy baj 
orvoslására semmit sem tesz! 

Az ének mellett nagyon fontos része a templomi 
isteni tiszteletnek a közimádkozás. Ez is lehet tisztán 
forma, a mikor a prédikátor gépiesen leolvas egy imád-
ságot, a nélkül, hogy a gyülekezetet Isten elé vezetné. Az 
igazi imádkozás azonban igazán Istennel egyesülés. Az 
imádkozás teljesen ellentétben áll köznapi gondolatainkkal. 
Már maga az a körülmény, hogy egy egész gyülekezet, 
élén a lelkipásztorral feláll, maga elé néz, egy láthatatlan 
valósághoz fordul, azelőtt szivét kitárja: már csak ez is 
egészen máskép hangolja a lelkeket. Hát még ha a pré-
dikátor imáján meglátszik, hogy máskor is szokott imád-
kozni és hiszi és tudja, hogy az Isten a Jézus Krisztus 
nevében hozzá intézett imádságot meghallgatja ?! Valóban 
az ének és imádkozás után, kivált ha még az Isten igé-
jéből is hall egy részletet és még egyszer énekelhet a 
gyülekezet, mint a hogy külföldi prot. egyházakban szo-
kásos; az igehirdetés kellő előkészítés után, bátran kövét-
kezhetik. Mindenki figyelme még ekkor sem az ige felé 
fordul. Mert sokféle okból járnak templomba az emberek. 
Sokan kényszerűségből, illemből, mások szokásból, ismét 
mások képmutatásból, sok nő ruhája mutogatásáért, elő-
kelő urak pedig király születése napján vagy zsinat meg-
nyitásakor parádéból. Az egyetlen helyes ok, a miért 
templomba járni érdemes, az, hogy ott erőket szerezzünk 
az Is*en országában való munkálkodásra. De akármi ok-
ból mennek is az emberek a templomba, annyi bizonyos, 
hogy még a legrosszabb esetben is a világ iránti figyelem 
ereje az éneklés és imádkozás következtében, még ha 
sokan tényleges részt nem vettek is, nagyban megfogyat-
kozott és a gyülekezet legnagyobb része a lelkészre irá-
nyozza tekintetét. Valamit vár, valamit reményi. Ha va-
laha, úgy most lehet a lelkeket az Isten akarata szerinti 
életre indítani. Még a legléhább lélek és a legfelületesebb 
elme is legalább is természetesnek fogja találni, hogy a 
lelkész valami fenségeset, valami a köznapitól elütőt mond-
jon. A figyelem tán nem mindenkinél az igazság utáni 
szomjuhozás figyelme, de a hangulat ünnepélyes, a világtól 
többé-kevésbbé elfordultak a lelkek s abban az arányban, 
a mint a világtól elfordultak, kezdenek az Isten felé for-
dulni. Csodálatos titkos igazság, hogy a mindenütt jelen-
levő Istentől távol állhat a lélek, de igaz az is, hogy a 
láthatatlan Istenhez közeledhetik. Az éneklés és imádkozás 
tulajdonképen a lelkeknek az Istenhez való közeledése, 
a világból való kibontakozása s az Istennel való foglal-
kozás kezdete. 

Óriási felelősség nyugszik e pillanatban a lelkész 
vállain. Az Istenhez való fordulás nagy fontosságú pilla-
nataiban ő van hivatva azokat az erősebb hatásokat a 
lelkekbe vinni, a melyek egyedül alkalmasak a lelkeknek 
a jó útra térítésére s azon való megtartásara. Mondottuk, 
hogy a képzetek keletkezésének és erősödésének két ne 
vezetes tényezője van: a kívülről jövő hatás, psychologiai 
nyelven az inger, a másik a subjectiv tényező, a lélek 
figyelme. Ez utóbbi tényező, ha valaha, úgy akkorra 
létesült, a mikor a lelkész prédikálni kezd. A hatásokról 
a lelkésznek kell gondoskodnia. Az ő prédikálásától függ, 
Isten akarata után, hogy a hivek kimenve a templomból 
visszasülyedjenek-e a világba, régi bűneikbe, hitetlensé-
gökbe, vagy megdöbbenve és áhítattal kérdezgessék a 
filippii tömlöctartóval: Mit kell nékem cselekednem, hogy 
üdvösüíjek ? 

Itt az első kérdés az miképen, mily utakon került 
a lelkész a szószékbe? Tisztességtelen, tekervényes uta-
kon, gonosz előélet után? stb., akkor, ha még szándé-
kában lenne is ama magasabb hatások közlése, nem sike-
rülne néki. Mert múltjának sötét pontjai lerontanák az 
isteni evangelium ható erejét. Az emberek legjobb esetben 



is csak úgy fognák fel a prédikálást, mint külső kötele-
zettség lerovását. 

De tegyük fel, hogy a lelkész tisztességes utakon 
jut a szószékbe. Akkor is nagy kérdés még, hogy mit 
prédikál? Ezzel aztán összefügg az a másik kérdés: mi 
célból prédikál ? Mind a két kérdésre a felelet attól függ, 
hogy mit hisz a lelkész és milyen véleményt táplál a 
Krisztusról s az Isten országáról ? A ki nem hisz a meg-
feszített és feltámadott Krisztusban, az ne menjen a szó-
székbe. Mert annak előbb még magának kell megtérnie 
és ha száz német könyvet elolvasott is már, semmiféle 
szép frázisok a Jézus magasabb valláserkölcsi tudatáról, 
a szerető mennyei Atyáról, meg az egy Istenről meg nem 
védik őt ama nagy vád ellen, hogy összes prédikációival 
csak saját hitetlenségét takargatta s a gyülekezetet tév-
útra vezette. De az se menjen szószékbe és ne vonja 
magára Isten haragját, a ki kész ugyan bebizonyítani 
alapos száraz és ropogós érvekkel, hogy pl. a Krisztus 
feltámadott, de a templomon kívül semmit sem tesz az 
Isten országának terjesztésére, a hit és szeretet erősíté-
sére. Minden prédikáció végső gondolatának ennek kellene 
lennie: Miután mindezeket a templomban hallottuk, jer-
tek, kezdjük meg vagy folytassuk, ha már megkezdettük, 
ezt vagy azt a jó munkát. A lelkésznek mintegy vallást 
kell tennie arról, hogy a mit prédikált, azért helyt áll 
az életben is, s azt kell kérdeznie a hívektől: Hát ti 
helyt álltok-e? Sokan azt hiszik, hogy a belmissziói 
munkák megkezdését azért sürgetjük, mert az igehirdetést 
kicsinyeljük. Egészen ellenkezőleg. Az igehirdetést hatal-
masabbá akarjuk tenni, azért sürgetjük, hogy a lelkész 
a hívekkel, a nőkkel, az ifjakkal a templomon kívül is 
foglalkozzék, azok lelkületét, hitét vagy hiletlenségét, bű-
neit vagy jóravaló jellemvonásait ismerje, mert így lesz 
képes a hívekhez vezető utat prédikálásában megtalálni. 

Ez már aztán a nagy művészet. Fiatalabb koromban, 
a mikor már egész biztosan tudtam, hogy az igazi, az 
isteni evangéliumot prédikáltam, csodálkozva láttam, hogy 
igehirdetésemnek nincs hatása. Lepereg az emberek lei-
keiről, mint a borsó a falról. Hogyan? gondolám. Hát ma 
már nem Isten ereje az evangelium ? S ha Isten ereje, 
nem kellene hatást gyakorolnia? A baj az volt, hogy nem 
kerestem meg a helyes módot, a mely által közel juthat-
tam volna a hívekhez. Fájdalom, nem állíthatom, hogy a 
célt már elértem volna. De annál inkább érzem magam 
kötelezve arra, hogy az igehirdetés nagyságos titkaiba való 
behatolásra másokat ösztönözzek. Már a theologus ifjúnak, 
ha ugyan előbb meg nem kezdte, meg kell kezdenie az 
Istennel való tusakodást imában és elmélkedésben. Nem 
a dogmatika és homiletika tesz jó igehirdetővé, hanem a 
léleknek ama megmozdulása, mely eme kérdést hozza az 
ajkakra: kicsoda vagy, Uram Jézus? A theologiai tudomá-
nyok valóságos méreg azokra nézve, a kiknek lelke soha 
bűnbánattal Istenhez nem fordul, soha buzgó imában fel 
nem szárnyal, hanem léha és világi gondolatok közt él 
s épen azért a Krisztus szentségének és istenségének magas-
latára bágyadt szemeivel még csak feltekinteni sem bír. 
Mert az ilyen lélek rendesen azokat a felületes és múló 
nézeteket szedi fel, melyeket olyan theologusok követtek 
el, a kik, mivel a Krisztust meg nem értették, mindent 
de mindent — az evangéliumokat, a ker. egyház történetét, 
a jelen kort — visszásán látnak. A theologiai tudományok 
azonban áldás annak, a kinek a lelkében az a meleg, élő 
és szeretetteljes hit lakozik, melynek minden keresztyén-
ben meg kell lennie s minden keresztyén életen meg kell 
látszania. Mert a theologiai tudományok arról tesznek 
bizonyságot, hogy az igazi keresztyénség óriási erő, mely 
a leghatalmasabb szellemeket is meg tudta ragadni s a 

legfenségesebb igazságok bányája, melynek teljes kiakná-
zasára millió ember és ezer esztendő sem volt elégséges. 
A theologus ifjúnak három dologra kellene törekednie: 
1. alapot vetni lelkében küzdelemmel, ha nem lehet más-
kép, kétkedéssel is, de mindenesetre buzgó imával, a szent 
dolgok iránti alázatossággal s annak meggondolásával, 
hogy az Isten országába hányavetiséggel behatolni nem 
lehet, 2. a theologiai tudományokkal és az élettel való 
foglalkozás által az evangeliumi keresztyén prédikátor tel-
jes fegyverzetének megszerzésére, 3. tanárai vezetése alatt 
bizonyos munkák megkezdésére, a melyeknek későbbi lelki-
pásztori munkája folytatása lehessen s a melyek által a 
lelkipásztori teendők végzésére a gyakorlati készséget meg-
szerezze. E munkák között legfontosabb az igehirdetés és 
a társaknak építése. Még általában a keresztyén ifjaknak 
is, arra kellene törekedniük, hogy a kicsapongó és garázda 
barátkozás helyett egymást javítsák, építsék; még inkább 
kötelessége ez a theologus ifjaknak. Nagyon természetes 
e követelmények teljesítésében az itt feltüntetett szellem-
ben közre kellene munkálkodnia a theologiai tanároknak 
is s a theologiai képzés rendszerének is s azt hiszem, 
hogyha Magyarországnak valaha az evangelium által meg 
kell újulnia, akkor a mai következetlen, száraz, élettelen, 
eredménytelen és idegen utánzat theologiai képzésnek is 
gyökeres reformon kell keresztül mennie. 

* * 
* 

Azt hiszem, az elmondottak némi világot vetnek 
ama kérdésre, hogy milyennek kell lennie az evangeliumi 
igehirdetésnek s azt felesleges is fejtegetni, hogy milyen 
messze vagyunk az ideáltól. Ezt az ideált azonban legalább 
is meg kell közelítenünk, ha egyáltalán élni akarunk. Éle-
tet kell vinni a predikálásba, ez által a gyülekezetbe s 
a gyülekezetek által a nemzetbe. Nem szabad tűrnünk, 
hogy azok a kedvező alkalmak, a melyeket Isten a tem-
plomi isteni tisztelet alkalmával s a lélek törvényeinek 
érvényesítésével nyújt, kihasználatlanul maradjanak. Nem 
szabad azzal megelégednünk, hogy a prédikáció tartást a 
lelkész olyan külső kötelességének tekintsük, a melyet, 
hogy a lelkész miként mi célból végez, azzal senki sem 
törődik, csak jól szónokoljon. Nem szabad tűrni, hogy a 
gyülekezet csak mint kritikus jöjjön a templomba, de azt 
sohase kérdezze, hogy abból a mit a lelkész prédikált, mi 
következik az ő életére nézve. Nem szabad engedni, hogy 
a hallgatók passiv tagjai legyenek a gyülekezetnek, hanem 
arra kell törekedni, hogy prédikálásunk által a keresztyén 
hit oly tüzet gyújtson meg, mely élő, öntudatos és tevé-
keny tagokká teszi a hívőket s a mely tovább terjed, az 
élő tagokról a nem élőkre, azután pedig, ha már az egész 
gyülekezet él s keresztyén munkákat folytat, a káromko-
dás, részegség, paráznaság, vesztegetés s más bűnök ellen 
küzd: tovább terjedjen a protestánsokról a nem protes-
tánsokra. 

így felfogva, az evangeliumi igehirdető hivatása a 
legfenségesebb. így felfogva, a nemzeti életnek az evan-
geliumi templomok a központjai. Ha ily szellemben hatal-
masan zendül meg az evangelium a lelkészek ajakán: 
hiába csábít a római egyház fényével, hatalmával, gazdag-
ságával, mert a lelkeket a fény vonzza, a hatalom és 
gazdagság csábítja, de csak az Isten igéje elégíti ki. És 
hiába csábít a hitetlenség és a bűn: a lelkészek által jól 
táplált nép azt fogja mondani: Az Isten országában ma-
radandóbb és nemesebb gyönyörűségek vannak, mint a 
világban. És hiába állnak elő tanulatlan emberek, hogy 
ők hivők s azért prédikálhatnak is: az evangeliumi lelki-
pásztorok megtalálják velük szemben a helyes feleletet 



Nem azzal dicsekesznek, hogy érettségit és két papi vizs-
gát tettek, mert hiszen a római pápák is sok mindenféle 
vizsgát tettek, mégsem ismerősek az evangeliumi életnek 
még csak ABC-jével sem. Hanem azt fogják mondani: 
Édes Atyámfiai, mi jobban elmélyedünk a Krisztus evan-
géliumába, mi behatóan tanulmányoztuk az Isten orszá-
gának és a lelki életnek titkait meg az élet könyvét: ezért 
vagyunk evangeliumi prédikátorok. Sőt nem is kell ezt 
mondaniok, mert az átérzett és átélt evangelium mellett, 
melyet hirdetnek, maga a Lélek tesz bizonyságot. 

Szabó Aladár. 

Egyház és theologia ellentéte Német-
országon. 

I. 
Most se csendesedtek még le azon magas hullámok, 

melyeket az 1894. év októberében Bonnban tartott theol. 
szünidei tanfolyam felvert, igen élénk volt a harc, mely 
egyrészről az egyház sarkalatos tanaiért, másfelől a tudo-
mány szabadsága nevében folyt. A fenyegetett létérdekek 
miatt csaknem viszálylyá fajult vita több oly üdvös javas-
latot, megszívlelni való tanúságot vetett felszínre, hogy 
méltán igényel figyelmet a német ev. egyház határain túl 
is, és megérdemli, hogy tárgyilagos történelmét megis-
merjük. 

Még 1892-ben a rajnavidéki és vesztfáleni evan-
gélikusok egyik lapjában, »a bonni theol. tanárokhoz 
intézett kérdés« jelent meg, mely az utóbbiakat angol 
példára való utalással arra kérte, rendezzenek ú. n. 
szünidei tanfolyamot, oly célból, hogy a lelkészek a theol. 
tudománytól el ne idegenedjenek, a tanárok pedig a lelké-
szekkel érintkezhessenek; mindkettő az egyház javára fog 
válni. A fakultás nevében Grafe tanár ugyanazon lap-
ban kijelentette, hogy ő és néhány társa szívesen hozzá-
járulnak ily módon is azon tátongó ür áthidalásához, mely 
a theologiát. és az egyházat jelenleg elválasztja. Még ugyan-
azon évben augusztus havában meg is tartották az első 
tanfolyamot 60 hallgatóval. Ezt követte 1893. októberében 
a második, melyen 79 és 1894. okt. 16 — 18. a harmadik, 
melyen 112 lelkész és vallástanár vett részt. Két héttel 
ez utóbbi tanfolyam befejezése után, a reformáció emlék-
napján Dammann esseni lelkész, »Licht und Leben« heti-
lapjában egy a tanfolyamon csak passive szerepelt lelkész 
»teljesen megbízható* tudósítása alapján, kemény táma-
dást intézett a modern főiskolai theologia, különösen Nei-
hold és Grafe bonni tanárok ellen, a legutóbbi alkalom-
mal tartott előadásaik miatt, melyek durva antiszemiták 
és sociáldemokraták malmára hajtják a vizet; egyúttal 
az ép akkor Berlinben tanácskozó egyetemes zsinat figyel-
mébe ajánlja a szegény fiatal theologusoknak az egyházi 
hivatalra való ilyetén előkészítését; az egyház hivő tag-
jait pedig felszólítja, hogy ébredjenek föl már és protes-
táljanak, míg egyházuknak olyan tanárai nincsenek, a kik 
a tudomány kárvallása nélkül az egyház hitvallásának 
alapján állanak. A »Reichsbot.e« a két tanárt »egyházi 
felforgatók«-nak, a »Kreuzzeitung« »a szociáldemokrácia 
elöharcosai«-nak bélyegezte, utánok számos kisebb lap, 
első sorban az egyháziak, lehetőleg fokozta még a heves 
hangú, kíméletlen támadást. Az egész németországi ev. 
egyház lázongott vagy a »felforgatok* vagy ellenkezőleg 
a »tudomány ellenségei« ellen tiltakozva. A tudomány 
szabadságát féltőknek egy 20 tagú küldöttsége dec. 18 án 
Grafe és Reinhold tanároknak bizalmi levelet nyújtott át; 
218 lelkész és vagy 140 »nem theologus«, — többnyire 

középiskolai igazgatók és tanárok — írta alá, a kik e levél 
szerint megbotránkozással utasítják vissza a tudomány 
két méltó képviselője ellen szórt vádakat, bizonyságot 
tesznek tiszta, önzetlen, lelkes, istenfélő és kegyes mun-
kásságukról, az egyház jövendő szolgáinak kiképzését 
náluk jó kezekben tudják és kérik, hogy a támadás miatt 
ne hagyják abba jövőre sem a szünidei tanfolyamokat. * 
A bizalmi levél újabb nyilatkozatok, a kérdést általáno-
sították, a vita tárgya lassanként változott nem annyira 
Grafe és Meinhold előadásairól, melyek csak nagy későn 
jelentek meg nyomtatásban, hanem a modern theologia 
és annak az egyházhoz való viszonyáról, valamint a sza-
bad tudományos kutatás jogáról beszéltek, írtak mindenütt. 
A berlini ev. egyházi tanács is kénytelen volt beleszólni, 
az egyházi hitvallás védői nagy tiltakozó gyűlést tartot-
tak, Bodelschwingh és mások különféle javaslatokkal állot-
tak elő a modern theologia leküzdése céljából. E küz-
delem végeredménye ma még nem bizonyos, mindenesetre 
azon irányvonalban kell azt keresni, melyet az esemé-
nyek tárgyilagos méltatása meghúz. 

A mikor a két előadás megjelent,** a közérdeklődést 
már amaz általános kérdések foglalták le. Csakis ebből 
magyarázódik, hogy az előadásokra a legközelebbi időben 
hasonlóan tudományos fegyverekkel és nem puszta panasz-
szal csak egy-egy tudós felett és pedig Meinholdéra a hatá-
rozottan positiv Orelü báseli tanár, (az Alig. Ev. Lutb. 
Kirchenzeitungban és külön füzetben) a Grafeéra. oly theo-
logus, a ki vele ugyanazon iskola híve, a hitvallás tanáról 
oly híressé vált Kattenbusch a Christliche Welt mult évi 
folyamában. Csak ha a két bonni tanár állításait megis-
mertük és kutatásaik eredményeit igaz értékükre leszállí-
tottuk, érthetjük meg a tiltakozóknak felháborodását. Csak-
ugyan az egyház kincstárának nem valamely kisebb jelen-
téktelen részét látták a* protestálok veszélyben. 

Grafe inkább Harnack, Zahn F., Jülicher és Spittá-
nak őskeresztyén úrvacsorára vonatkozó nézeteiről referál, 
némi kritikával felhozva érveiket is. Kevésbbé fontos, hogy 
Harnack szerint Justinus koráig, úgy 150-ig, nemcsak 
haeretikusok, hanem az igazhitű egyház tagjai is, az ele-
meket közömbösöknek és csak magát a cselekvényt tart-
ván lényegesnek, úrvacsorai elemeknek kenyeret és nem 
bort. hanem vizet használtak. Annál több f'ügg azon kér-
déstől: Jézus maga rendelte e a halálára emlékeztető 
úrvacsorát mint ismétlendő szertartást ? Jülicher merész 
nemmel felelt és pedig a következő »egyszerű és világos 
bizonyítás« alapján. Az úrvacsoráról szóló szövegek közül 
(Márk 14. 22. sk., Máté 26 26. sk., Lukács 22. 19 sk., 
1. Kor. 11. 23 sk.). Máté és Márk szövegeihez nincs meg 
az a tulajdonképeni elrendelő toldalék: »ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre«; Lukács bár az idevágó versek — 
ép konzervatív kritikusok ellenében állítja Jülicher — hi-
telesek, nem bizonyít, mivel Lukács csak Páltól függ. Máté 
és Márk szövegei közül — így folytatja Jülicher — Márké 
az egyszerűbb, a korábbi. A megmaradt Márk- és Pál-féle 
tudósításokat szembeállítván, belső okok alapján Márknak 
kell elsőbbséget adnunk. Különösen az az erőltetett (»ver-
zwickte« Wendung) Pál-féle fordulat »e pohár amaz új-
testamentum az én vérem által (vagy: az én véremben)* 

* 1895-ben meg is tartották a í-ik szünidei tanfolyamot 
120-nál több »hallgató«-val. A jóval positivebb irányú előadások a 
diakonisszaügyet, a bűnbánat és hitről szóló űjabb kutatásokat, az 
egyház és állam viszonyát és az aramaei népnyelv ismeretének 
fontosságát tárgyalták. 

** Grafe-é »Die neuesten Forschungen über die urchristliche 
Abendmahlsfeier* cím alatt a Zeitschr. für Theol. und Kirche folyó-
irat V. évf. 2. számában; Meinholdé »Anfánge der izraelitischen 
Religion und Geschichte* cím alatt a «Wider den Kleinglauben« 
című füzetben Freiburgi Br. Mohr. 



szemben Márk egyszerű igéivel »ez az én vérem, amaz 
új-testamentum vére« bizonyítja Márk elsőbbségét és azt, 
hogy Pál a hagyományt nem terjesztette szolgailag betű 
szerint, hanem az apostoli szabadság szellemében. Ha 
Jézus csakugyan mondotta volna >ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre*, Márk semmi esetre sem hagyta volna el. 
Jézus tehát nem rendelte utolsó vacsoráját ismétlendő 
cselekvénynek. Különben is érthetetlen lett volna a cse-
lekvény ismétlése, mert Jézus a közel jövőben várta vissza-
térését és a tanítványokkal való egyesülését (Máté 26., 29 ). 
Jézus utolsó vacsorájakor nem szentséget rendelt, hanem 
kettős parabolát mondott, melyeknek értelme ez: valamint 
ez a bor csakhamar el fog tűnni, úgy öntetik ki nemso-
kára az én vérem sokakért, mint az új-szövetségnek vére, 
és valamint a kenyér megtöretik, úgy töretik meg az én 
testem. Grafe Jülicher ezen nézetét lényegileg elfogadja; 
azt az egyet bizonyosnak tartja, hogy »ha az Úr erre a 
cselekvény ismétlésére célzó igét csakugyan mondott, ezt 
semmi esetre sem értette úgy, hogy vele rítust rendel*. 

Nem szükséges külön kiemelnem, hogy ez a magya-
rázat megfosztja az urvacsorát szentségi jellegétől, a cselek-
vény ismétlését a legjobb esetben félreértésre alapítja, hozzá 
meg Pál apostolt önkényes ferdítővé teszi. Hiába mondják 
Jülicherék, hogy az úrvacsora azért megmaradhat a gyüle-
kezet szentségének, mivel ha nem is maga az Úr rendelte, 
mindenesetre tanítványai rendelték, a kik ily módon akar-
tak a szeretet, hit és hűség egységében az Úrról ama felejt-
hetetlen utolsó óráról megemlékezni. És az állítás csak a 
tényleges egyházi szokással való kibékülés kísérletei való-
jában úgy áll a dolog, hogy az úrvacsora csak akkor 
szentség, ha csakugyan maga az Űr rendelte. Bizonynyal 
Ő rendelte is! Pál és Márk szövegeit szembeállítva mi 
kényszeríthet arra, hogy az utóbbinak több hitelt adjunk? 
Pál épen az űrvacsoráról szólva bocsátja előre »én az 
Ürtól vettem!* (1. Kor. II. 23.) Ez kizár minden kétséget 
azon apostol szavainak megbízhatóságára nézve, a ki oly 
lelkiismeretes pontossággal meg szokta különböztetni azt. mit 
az Úrtól vett, attól a mit saját belátásából mond. És azt, hogy 
az apostol az Úr igéihez hozzátoldott saját szavait az Úrtól 
veiteknek mondja, nem merném »apostoli szabadságnak* 
nevezni. Igaz, Márknál egyszerűbb Jézusnak a pohárról 
mondott igéje, de csak alakilag, értelmileg a kettő teljesen 
megegyezik és a »Pál-féle fordulat* sem annyira erőlte-
tett, hogy Jézus nem mondhatta volna. 

Ha már a két szöveget okvetlenül szembe kellene 
állítani, inkább Pálét illetné meg az elsőbbség, mint ezt 
a kritika más vitás kérdésekben méltán teszi is. Korinthusi 
levele kétségtelenül korábbi Márk evangéliumánál és habár 
maga szintén nem volt jelen Jézus utolsó vacsoráján, ez 
bizonyára még csak a félmúlt eseménye volt és megbíz-
ható értesülések alapján pontosan állapíthatott meg min-
dent ép az úrvacsorára nézve, melyből azonfölül azt mondja, 
hogy az Úrtól vette. De mi sem indíthat arra, hogy e 
pontban az evangéliumot és Pál levelét argumentum ex 
silentio alapján ellentétbe állítsuk. Az a visszaélés, mely 
az argumentumok e fajával eladdig történt, nagy óvatos-
ságra int első sorban oly szövegek megítélésénél, melyek-
nek keletkezési célja a hallgatást megmagyarázza. Az utolsó 
vacsora eléggé fontos ugyan, hogy a synoptikusok mindegyike 
részletesen elbeszélje, de Jézus beszédét teljesen hiánytala-
nul csak akkor kellene okvetlenül közölniök, ha nem vol-
nának inkább alkalmi iratok, hanem az utókorra való 
tekintetből készült pontos jegyzőkönyvek. Máté és Lukács 
korában az úrvacsora már általános szokásban volt, senki 
sem j kételkedett abban, hogy a kegyeletes szokást maga 
az Úr rendelte; miért volna feltűnő, hogy ők elhagyják 
azon igéket, melyek a cselekvénynek (rájuk nézve magától 

értetődő) ismétlését elrendelik ? A cselekvény lényegéről, 
tárgyi jelentőségéről úgyis megegyezően szólnak. Lukács 
bizonyára ismerte Pálnak idevágó tanítását, mégis csak 
a kenyér kiosztásánál említi Jézus szavait: »ezt cseleked-
jétek az én emlékezetemre*. Azt az állítást, melylyel Juli-
cher az úrvacsora ismétlésének szükségtelenségét akarja 
bizonyítani, hogy Jézus már a legközelebbi időben remélt 
dicsőségében visszatérhetni, ezt az állítást a Málé 24, 36. 
és Márk 13, 32-ben foglaltak úgy módosítják, hogy — 
Jézus saját szavai szerint — »arról a napról és óráról 
senki semmit nem tud, sem a mennyei angyalok, sem a 
Fiú, hanem egyedül az Atya*. És végül nem látjuk be, 
mi indíthatta volna a tanítványokat, még inkább Jézus 
későbbi híveit, a cselekvény ismétlésére, ha ezt nem ren-
delte Jézus, ha az utolsó vacsora pusztán deamatizált 
példázat volt. Az úrvacsorának mindenütt elterjedését nem 
magyarázza meg pusztán a kegyeletes megemlékezésre való 
hivatkozás sem; hiszen mindennap és minden beszédben 
megemlékeztek az Úrról és pedig épen az ő haláláról. 

Ha tehát tisztán tudományos alapra állunk is, nincs 
semmi okunk félteni az úrvacsorának, mint Krisztustól 
rendelt szentségnek jelentőségét. 

Fileon 

B E L M I S S Z I Ó . 

Belmissziói látogatás Törökszentmiklóson. 
Nagytis2teletű Szerkesztő úr! Gyülekezetünk egy iga-

zán ünnepélyes napjáról lehetetlen pár sorban tudósítást 
nem írnom. 

Folyó hó 17-én u. i. arról értesített szeretett tanár-
társa, dr. Szabó Aladár, hogy közelebbi levelemben kife-
jezett óhajom s kérésemhez képest alkalmilag, Kolozsvárra 
utaztában kiszállva — meglátogat, sőt másnap — f. hó 
21-én pénteken reggel bibliamagyarázatot is tart. 

Ez alkalomra vasárnap a szószékből is felhívta lel-
késztársam a gyülekezet figyelmét, kedden pedig a vallá-
sos estélyen, hol épen a püspöki, nyomtatott jelentés 
alapján egyházi bajainkról s megújhodásunk szórványos 
jelenségeiről tartottam szabad előadást, nekem is alkal-
mam volt — ismételten szólva a bel misszióról — bőveb-
ben ismertetni, hogy ki ő s minő eszmék s célokról 
indíttatva ír, szól s fáradozik annyit evangeliumi egyhá-
zunk érdekében. Nem mulasztottam el azt sem, hogy 
intelligenciánk is kellően értesülve legyen, sőt, hogy közü-
lök egyesekkel épen alkalmilag a belmisszióról beszél-
gessek. 

Gondolhattam ennélfogva, hogy nagy közönségünk 
lesz, de valóban várakozásomon felüli volt látnom, hogy 
noha minden mozgósítható lóca beszállíttatott a templomba, 
mégis maradtak állva nem kevesen, sőt még a papszék-
ben is ült űri nő. 

Jó ideje már, mióta szószékben, vallásos estélyeken 
s egyesületi gyűléseken magam is hintegetem azon esz-
méket, melyeket oly apostoli buzgalommal szolgál s igyek-
szik általánosítani a mi kedves volt vendégünk s így 
némileg előkészített talajra talált a híveknél. Könyekre 



indító volt rám nézve, midőn a legfeszültebb figyelemmel 
hallgató gyülekezeten olykor-olykor végigpillantva, szinte 
látni véltem, mennyire épülve hallgatta azt az igazán 
evangeliumi mélységgel és magassággal teljes bibliama-
gyarázatot, melyből a hazafiúi érzéssel együtt a vallásos 
öntudat mélyülést, erősbülést, a felekezeti hűség fokozó-
dást meríthetett s az evangéliumból szétáradt isteni erők-
től felmelegült keblekben ellenállhatlanul hódíthatott az a 
meggyőződés, hogy a gyülekezeti, belmissziói tevékenység 
az ídvezítő intelmei szerint mennyire múlhatlan köteles-
sége mindazoknak, kik élő hitből származó szeretettel 
óhajtják szolgálni Isten országát. 

Az nap délután két órakor pedig a Szeretet-egyesület 
tisztelhette őt vendégeül ünnepélyes közgyűlésében, melyre 
természetesen rendkívüli számban gyűltek össze a gyüle-
kezeti nők. Elnöki üdvözletem után Szabó A. lelkes s 
olykor könyekre indító szavaiban főként a gyülekezeti 
árvaházak ügyét ajánlotta a tagok buzgó szeretetébe ki-
fejezve reményét, hogy egyes nagyobb gyülekezetekben 
egyszerű hajlékokban minél több árva fog nyerni jövőben 
evangeliumi szellemű nevelést s gondozást. Hallgatta a 
beszédet az a szegény sorsúból jómódúvá lett özvegy nő 
is, kivel épen az előtti napon beszélgettem már másod 
ízben ily irányban, hogy teendő 1700 frtos alapítványának 
célját megállapítsuk. 

Mondanom sem kell, mennyire fokozta e megjelenés 
az ott egybegyűltek buzgalmát az egyesületi belmisszió 
iránt. Voltak többen, kik ez alkalomra iratkoztak be tagul 
s volt olyan, ki másnap két új tagot jelentett be nálam, 
kikkel véletlenül épen akkor emelkedett 200-ra a tagok 
száma. 

Bizonyára itt, hol épen a napokban folyton azt lát-
hatták híveink, hogy mennyire tódul a nép s intelligencia 
a három lazarista utazó-prédikátor hallgatására, kik a 
néphit szerint elvitték a nép bűneit; bizonyára itt, hol 
már tizenöt éve vannak baptisták, hol legközelebb épen 
a temetőben fejlődött ki heves szóváltás híveink s egy 
baptista közt, ki nem hogy eljött volna anyja temetésére 
templomunkba, de sőt disznók aklának nevezte templo-
munkat, felettébb jól eshetett látogatása annak, kit a Lelki 
Harmatból és sok cikkeiből az Úr evangeliumi igaz szol-
gájának ismer sok egyháztagunk. 

Általában, hogy az ily látogatásnak még akkor is, 
vagy akkor tán még inkább, mikor majd a legtöbb magyar 
kálvinista gyülekezetben élénk tevékenység folyik a sze-
retetmunkák különböző mezején, mily jótékony hatása 
lehet magára a lelkészre is, de különösen a gyülekezetre 
nézve s az ily igehirdetési alkalom mily erőközlő s tettre 
keltő hatással lehet annak még intelligens tagjainál is, 
kik máskor legtöbbnyire távol maradnak az Úr hajléká-
tól : azt velem együtt — azt hiszem — sokan átérezik. 

Ha valahol, igazán a cura pastoralis és belmisszió 
terén van szükségük a munkásoknak arra, hogy az Isten 
országának egyes kiváló, ismeretekben, lelkesedésben gaz-
dag és a hazai viszonyokban nagy és részletekig menő 

tájékozottsággal biró munkásaival személyesen érülköz-
hessenek, gondolatokat, érzelmeket cserélhessenek és épü-
lést vehessenek. 

Lesz-e ily jövőnk? Adja Isten, hogy legyen! 
Török-Szt.-Miklós. 

Kutas Bálint. 

B E L F Ö L D . 

Botrányos képkirakatok. 
Mi reformátusok, Krisztus urunknak és szűz Máriá-

nak sem festett, sem faragott képeit templomainkban és 
imaházainkban nem használjuk, mint nem használták a 
legelső keresztyének s az első századokbeli keresztyén 
gyülekezetek, mert Jézus Krisztus istenségével megegyez-
tethetőnek nem tartjuk az ő képzeletbeli emberalakű ki-
ábrázolását. szűz Máriának, mint halandó embernek képét 
és szobrát pedig az örök Isten egyedüli imádására ren-
delt templomainkban elhelyezni meg nem engedhetjük. 

De azért Jézus Krisztust, mint a bűnös emberiség 
megváltóját és idvezítőjét s az ő rövid földi életpályájának 
szent emlékét sziveinkbe vésve hálás áhítattal hordozzuk, 
a boldogságos szüzet pedig nem ugyan mint Istennek 
anyját, a mi merő képtelenség, sőt imádságba foglalt 
istennőítése valóban kárhozatos, hanem úgy, mint az élő 
Isten testben megjelent fiának emberileg szülő és nevelő 
anyját illő tiszteletben tartjuk, s emlékét vallásos kegyelet-
tel őrizzük. 

Ennél fogva, ha különösen fővárosunkban az úgy-
nevezett szent képek botránkoztató kirakatait, így például 
a legnagyobb népforgalom egyik torkában, a Károly-
körúton, a 9-ik számú pompás új palota nyílt üzletében, 
a jobbról és balról cégéres gonosztevők képes ábrázolatai 
közé kitett boldogságos szüzet áhítatos merengésében el-
fogódva, s alatta ismét ugyanőt. fürdőző meztelen nők 
buja képei közt a gyermek Jézussal elhelyezve megte-
kintem. ha vásáros időkben Krisztus urunkat, szűz Máriát, 
az apostolokat és vértanukat népes közutcákon, piszkos 
gyékényekre és szurtos ponyvákra, leginkább üzérkedő 
zsidók által mintegy gúnyul kiterítgetve, vagy ronda zsi-
negeken felakgatva, egymástól többnyire különböző, gyarló 
sőt gyakran eltorzított ábrázolatokban, korcsmai ocsmány 
és fajtalan képek közül előtünedezni látom, ha az ezen 
botrányos utcai kirakatok előtt bámészkodó, a képtisztelet 
és képimádás közt különbséget alig ismerő tudatlan köznép 
tömött csoportjait szemlélem: vallásos kegyeletemet min-
dig mélyen megsértve érzem, szivem fájdalmas megillető-
dését el nem nyomhatom, s belső felháborodásomat nem 
titkolhatom. 

Önként felmerül ilyenkor előttem azon kérdés, hogy 
a vallásos érzület és a közerkölcsiség érdekében nem 
helyesebb és célszerűbb volna-e az úgynevezett szent 
képek szemlélőit ily kinos érzést gerjesztő látványossá-
goktól megkímélni, a szent képek elárusítását és kirakatát 
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zárt helyiségekre, használatukat pedig egyedül a templo-
mok s kolostorok belsejére korlátozni. 

Részemről úgy látom, hogy az állítólag szemfüles 
fővárosi rendőrség figyelmét a jelzett közbotrány elkerüli, 
de azon már valóban csodálkozom, hogy ellene az irá-
nyunkban türelmetlen r. katholikus papság hivatalosan 
fel nem szólal, s annak, a min minden vallásos keresz-
tyén ember méltán megütközik és megbotránkozik, el-
hárítását nem eszközli. 

Tóth Lajos. 
ügyvéd, egyháztanácsos, 

Tapasztalatok az »új rend« hatásáról.* 
Mi haszna van az új anyakönyvezésnek? Kinek használ 

az legtöbbet? 

E kérdésre röviden felelhetnők; a mit egyiktől el-
vesz, a másiknak adja oda. Lelkészektől a csekély anyagi 
hasznot más rakja zsebre. 

Mielőtt eddigi tapasztalatomat sorokba vetném, meg-
jegyzem, hogy csak azokról az anyakönyvi kerületekről 
szólok, melyekben egynél több község van. 

Követvén a felebaráti szeretet nagy törvényét, min-
den vonakodás nélkül barátja vagyok a recepciónak. Azon-
ban eszembe jutván, hogy nemcsak a recipiálás, hanem 
az anyakönyvvezetői hivatal holléte is elég hasznot nyújt 
egy néhány recipiált honfinak: nem állhatom ezt meg 
szó nélkül. 

Igen. S ez is megcáfolja a miniszternek szavait: 
»gondoskodva van már, hogy kiknek szükségük lesz, ezután 
is oly könnyen juthassanak az anyakönyvvezetői hivatal-
hoz, mint eddig jutottak«. Én megvallom, mikor ezt olvas-
tam a lapokból, ezt gondoltam: ez nem lehet kegyelmes 
Uram! Nem, mert mégis közelebb helyben, mint két órá-
nyira. De akkor még el sem gondoltam azt, hogy az 
illletőknek fáradságuk mellett, áldozatokba is kerül. Mert 
jelentsen akár halottat, akár születést, akár házassági 
célt, jelenjenek meg házassági kötésen a felek, nagy ritka, 
hogy be ne térjen abba a korcsmába, mely az anyakönyv-
vezetői hivatallal egy községben van. S ez kinek nyújt 
hasznot ? először a korcsmárosnak, másodszor a község-
nek, mert a régi bérlet lejárván, a község a bérletet fél 
fogja emelni; mert az anyakönyvvezetői hivatal helyben 
léte a korcsmai fogyasztást felemelte. 

Mi haszna az új anyakönyvezésnek? Azt hiszem, 
nemcsak nálam, hanem másutt is vannak, kik nagyon 
érzik, hogy maguknak előnyére, hasznára; papjuknak 
kárára. 

A lelkészeknek adott utasítást mult szeptemberben 
háromszor — vasárnaponként — felolvastam, magyaráz-
tam. Meg is értették. A mi nekik anyagi hasznot igért, el 
is fogadták. Példák igazolják. 

A presbyterium honnét s miből teremtsen stólaalapot? 
Tudni sem akar róla, s azt mondja: hiszen Tiszteletes Úr 
fáradságáért majd csak megfizetnek az illetők maguk. Majd 
megmutatja a következés. Hiszen a szegényért eddig is 
ingyen fáradtam, úgy ezután is. 

A nekem adatott talentum mértéke szerint, szép 
csendben munkálkodni iparkodtam, buzgólkodtam, lelke-

* E cím alatt rovatot nyitunk s tisztelettel fölkérjük Lapunk 
olvasóit, különösen a lelkipásztorokat, hogy az új egyházi törvé-
nyek hatására vonatkozó tapasztalataikat e rovatban közölni szíves-
kedjenek. SzerJc. 

sedtem; mit be is tudok bizonyítani. De megvallom az új 
törvény és az utasítás buzgóságomat teljességgel nem 
fokozza. 

Történt, hogy az új törvény életbelépte után egy 
házaspár, mely első lett volna az üj törvény szerint három-
szor is említé előre, hogy magát hirdettetni fogja s egy-' 
házilag esküdni fog. Azonban az anyakönyvvezetői hiva-
taltól eljővén, ő bizony nem jelentkezett hirdetés végett. 
Hanem f. évi jan. 4-én délután egy óra tájban, előleges 
jelentkezés nélkül, csak nálam terem a nő, hozva a tanú-
sítványt s így szól: azt mondta a jegyző úr, a többi a 
kigyelmed gondja. Látván a jegyeseket, azt mondtam: 
holnaptól kezdve bármikor, csak délelőtti órában, ha lehet. 
Jobb is, most elmegyünk (vidékre vitték a nőt), mert 
ez az ember is, a 'ki velünk van, sokat ivott. Kinézve az 
ablakon, láttam, hogy a ki egyik tanú lett volna (másik 
nem is volt) odáig volt. Persze ők az anyakünyvvezetői 
hivatalból 9 órakor vagy még előbb kilépve, a tőszom-
szédságban levő korcsmába betértek s onnét távozva még 
egy korcsmát találtak az úton, oda is betértek s a helyett, 
hogy egyenesen jöttek volna s 10 órára nálam lettek 
volna, délután 1 órára érkeztek meg; de csak a házaspár és 
részeg kocsisa. Jobbnak találtam az esküvés idejét el-
halasztani. Elmentek, de azóta sem jöttek vissza. 

Másik alkalommal előre tett kívánság után hirdet-
tem. eskettem. Esküvés után bejegyzés végett megjelentek 
hivatalomban a násznagyok és a vőlegény becsületes test-
vére. Jól tudlam, hogy tudják a lelkésznek adott utasítást, 
könnyen ment, megegyeztünk abban, hogy kéz kezet mos. 
Majd ő leszolgálja a stólát. Harmadik esetnél a vőlegény 
apja megígérte, hogy majd fizetni fog. Itt alighanem úgy 
járok, mint szent Pál, Félix »majd*-jávai. Egyik esetnél 
sem mertem mondani: 1 frt 70 kr. jár az esketésért; mert 
jól tudják, hogy »a stóla ugyan érintetlen marad, de meg 
nem fizetése az esketés akadályául nem szolgál* s ha fizet-
tetném, még meghurcolna zsarolásért. Tegnap a negyedik 
esetnél, esküvő után bejövén a násznagyok, nagyobb bátor-
ságot vettem magamnak s e kérdésre, »mivel tartozom* ? 
azt feleltem : régebben helybeli 1 forint 70 krajcárt szokott 
fizetni; de ha a lányt kivitték a szomszéd megyébe, 3 frt 
40 krajcárt is adtak. Ma is jó lenne, ha így lenne; de 
a stóla meg nem fizetése, az esketés akadályául nem szol-
gál. Erre az egyik násznagy letesz 1 forint 70 krajcárt, 
s azt mondja: ez is elég, azt mondta az a jegyző. Me-
lyik jegyző? Az a somogyi. Azután nem kérdeztem tovább, 
nem voltam reá kíváncsi. (Pedig ha jól tudom, Somogyban 
3 frt szokott lenni az esketési stóla.) Én felelém: nem 
pénzért tartozom esketni. Én az ő kívánságokra itthon 
maradtam. Pedig kellett volna, vagy lehetett volna men-
nem. akár keresztelőre, akár talán egy kollégám vagy 
rokonom temetésére. De hát itthon bevártam az esketést, 
l l 3 / 4 órakor tisztességes parádéval végbe is vittük. Vegye 
és vigye az 1 frt 70 krajcárt, velem ne alkudjanak. Egy 
kis vonakodás után fél is vette a násznagy, el is vitte; 
a másik násznagy pedig azt mondá: nohát jó, ha nincs 
Tisztelendő urnák követelése, alászolgája! Nem is említem, 
hogy a menyasszony apja, esküvő előtti napon s esküvő 
reggelén nálam járt alkudozni, hogy eskessek 1 forint 
70 krért. Mire nem felelhettem egyebet: kötelességem a 
tisztességet megadni, kötelességem esketni s úgy várni a 
viszont tisztességet. 

Ezek az esetek ilyenforma gondolatokat támaszta-
nak elmémben: az még hagyján, ha azzal a pár krajcárral 
nagyon is sokat vet ki az új törvény és az utasítás 
velem együtt több pap zsebéből, és hogy a kiknek ezt 
méltóztatott meghozni, azok jó részének, a mint hallom, 
tiszteletdíjul aranyokat fizetnek, hanem azt legyen szabad 



egész alázattal nem helyeselnem, hogy az anyakönyv-
vezetői hivatalt igénybe vevők a korcsmárosokat gazda-
gítják s a korcsmabérletet felemeltetik. Sajnos, hogy a 
papok veszteségére utolsó sorban gondoskodtak! Nem 
ismerik sok pap helyzetét. Különösen azét a vidéki falusi 
papét, a ki tudja azt, mit fenn oly kevesen tudnak, hogy 
ma a pénz épen kétszerte kevesebb értékű, mint volt 
10—12 évvel előbb. Vagyis felényit ér ma a falusi papok 
fizetése, mint ért előbb. Nem pártoláshiány okából, nem 
részvétlenségből, hanem az általam említett ok miatt bu-
kott meg az »Őrálló* s van oly kevés előfizetője a >Pro-
lestáns Egyházi és Iskolai Lap«-nak is. 

1896. február 18 —y—s. 

K Ü L F Ö L D . 

A svájci protestantismus köréből. 
Kálvin városában, Genfben, vagy húsz évvel ezelőtt 

még a theologusok és lelkészek között aránylag igen nagy 
számmal voltak a theopneustikus theologia hívei, ma már 
alig találkozik egy-kettő. Ugyancsak a Merle D'Aubigné és 
Gaussen által vált »l'oratoire* szabad theologiai fakultás-
ból is eltűnt ez az irányzat az utolsó mohikánnak, Gramer 
professornak halálával. Azonban, ebből még nem szabad 
elhamarkodottan ítélni a most említett intézet tanárainak 
tbeologiája felől. Mert azok egyetlen-egynek kivételével 
mind positiv vagy jobban mondva hibliás theologusok. 
így pl. Borde professor. a kit nemrég választottak meg 
a nemzetközi ifjúsági egyesület bizottságának elnökévé, 
genialis szónok, buzgó keresztyén és teljesen kálvinista, 
habár nem theopneusta is. Berthoud tanár pedig éles el-
méjű gondolkodó, ünnepelt szónok és a jelenkor egyik leg-
kitűnőbb hivő dogmatikusa. Egy harmadik tanár, Baum-
garten, Delitzsch tanítványa, a mult évben a szakférfiak 
által megdicsért kitűnő héber grammatikát adott ki. 

Az államegyház theologiai intézete, mely hosszú ideig 
a rationalismusnak hódolt, a mely miatt az ifjak nem igen 
látogatták, most Martin Ernő és Frommel Gaston professo-
rokban, oly tanárokkal dicsekszik, a kiknek híre nagy vonz-
erőt gyakorol a tanulókra. Ma sokkal nagyobb a tanulók 
száma, mint a megelőző 30 évben bármikor volt. Külö-
nösen Frommel, a kit Franciaországban választékos irályű 
és mély psvchologiai tanulmányai tették ismertté, irányozta 
magára a figyelmet dogmatikai előadásaival. E két theol. 
fakultásban évenként 100—120 ifjú Timotheus készül pályá-
jára. Holott az egész Genf Cantonban 60.000 református 
lakik. A tárulok nagyobb része külföldi, különösen franciák 
és waldisták 

Igen figyelemreméltó a genfi államegyházban a vallá-
sos élet föllendülése. Míg régebben a liberálisok többség-
ben voltak a consistoriumban és a theol. fakultásban igen 
sok kellemetlenséget okoztak a hivő biblikus lelkészeknek. 
De ma már űgv virágzik a belmisszió, mint soha azelőtt. 
A buzgó evangelizációnak már is megvan az eredménye. 
Sok száz addig közönyös, vagy hitetlen ember kijelenté, 
hogy megtalálta a hitet. Áldott munkásságot fejt ki a »kék 
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kereszt*, vagyis a mértékletességi egyesület"is. És Genfben 
igen népszerű és nagyjelentőségű és horderejű ez a tár-
sadalmi mozgalom. Igen eredményes az »evangelisation 
populaire* munkája, mely egyesületnek élén Thomas Frank 
lelkész áll. Az egyesület házában vasárnaponként 1200—• 
1400 hallgató gyűl össze szószéke körül mindenféle társadalmi 
osztályból, köztük sok katholikus. A prédikációk mindig 
délután 4 órakor tartatnak ott. A délelőtti összegyülekezé-
seket egy laikus vezeti, a ki az úrvacsorát is rendesen 
kiszolgáltatja. Minden évben karácsony estén nagy ünne-
pélyt rendez ez az egyesület, mely alkalmakkor oly nagy 
sokaság jön össze, hogy Genf legnagyobb terme alig képes 
befogadni őket. Pedig 2500 ember fér el benne. Három 
egymásután következő estve tartják ezt az ünnepélyt, hogy 
minél többen vehessenek benne részt. Ezen egyesület ügyeit 
egy lelkészekből és gazdag, kegyes emberekből álló bizott-
ság intézi. Olyan egyének ez utóbbiak, a kik az élet gond-
jaitól mentek és eddigi foglalkozásukkal felhagytak, hogy 
teljesen az evangelium ügyét szolgálhassák! Ezek közül 
különösen ki kell emelnünk Favre Ernőt, a ki természet-
tudományi munkáival hírnevet szerzett magának, egy 
Ősrégi genfi családnak sarja. Családja Kálvinnal harcban 
állott, de az utód nem örökölte az ősök világias hajlamait. 
Megemlítendők még Szt Georges gróf, De Meuron mérnök 
és a hajdani bankár Lenoir Gyula stb. Kálvin örömmel 
láthatná, hogy ezek a férfiak mily hívek a reformáció szel-
leméhez! De épen itt az ellenség is munkál, még pedig 
hatalmasabban, mint másutt, mivel az evangelium oly 
diadalmasan halad előre Genf lakosaira különösen a fran-
cia pápisták szakadatlan bevándorlása és a francia boule-
vard irodalom hat károsan. Valóságos csodaszámba megy, 
hogy ez a negyedfél század óta minden oldalról katholikus 
franciáktól környezett nép nemcsak protestáns maradt, 
hanem jótékonyságát, élő hitét, tudományát, intelligenciáját 
tekintve csaknem páratlanul áll a világon. Isten védje, 
óvja tovább is a * Kálvinista Rómát* és valósítsa meg 
mindinkább a régi genfiek eme jelmondatát: »Post tene-
bras lux«. 

Ref. Kirch. a—s. 

IRODALOM. 
** »Kr i sz tu s az én é le tem« cimű egyházi beszé-

deim t, előfizetőit s az egyházi irodalom iránt érdeklődő 
magyar protestáns közönséget ezennel tisztelettel értesí-
tem, hogy beszédeim második kötete, mely szt. háromság 
vasárnapjától adventig terjedő időszakra vonatkozó pré-
dikációkat, reformáció-ünnepi, hálaadó, koronázási, mil-
lenniumi, konfirmációi stb. beszédeket tartalmaz, sajtó alatt 
van, s legkésőbb május hó elején, ha Isten is úgy akarja, 
egy kötetben t. megrendelőim kezeihez jutand. Szolgáljon 
ez egyszersmind feleletül mindazoknak, kik beszédeim 
sorsára vonatkozólag hozzám kérdést intéztek. — A kik 
még az első kötet árával hátralékban vannak, azokat 
újra sürgetve kérem, hogy kötelezettségüknek eleget tenni 



ne késsenek. — A kik az első kötetre előfizettek, illetőleg 
azt megrendelték, azoknak a második kötetet is meg fo-
gom küldeni, ha ezek közül valaki a második kötetet 
bírni nem óhajtaná, szíveskedjék azt velem ievelező lapon 
tudatni, hogy ilyformán a postai szállítási díjat megtaka-
ríthassam. A második kötet előfizetési ára fűzve 2 frt 
Bolti ára 50 krral magasabb lesz. Csinos bőrkötésben 
is kapható lesz 2 frt 60 krért. A ki e művet kötve akarja 
bírni, levelező lapon, vagy az utalvány margóján jelentse 
szándékát. A bekötési ár ily alacsonyra, természetes, csak 
tömeges megrendelés mellett volt szabható. Köszönetet 
mondok lelkésztársaimnak, különösen a legújabban jelent-
kező református testvéreknek, kik beszédeim megjelenését 
szives támogatásuk által lehetővé tették. A világi urak 
közül — sajnos — még mindig igen kevesen érdeklőd-
nek, jelen, magánábitatosságra is szánt munkám iránt. 
Sopron, 1896. február 22-én. Zábrák Dénes, ev. lelkész. 

** »Kant-Studien«. E címmel indult meg a folyó 
évvel Vaihinger ismert nevű Kant-tudós és hallei tanár 
szerkesztésében egy új phiiosophiai folyóirat, a melynek 
célja Kant műveinek s a nagy terjedelmű régebbi és 
újabbí Kant-irodalomnak tanulmányozása s ez alapon a 
berlini tud. akadémia által tervbe vett Kant-kiadásnak 
előkészítése. Hisz Kant kriticismusa kulcsa a modern phi-
losophiának, s alig is van a mai bölcseletnek oly pro-
blémája, a mely Kantra nem volna visszavezethető. A 
»Kant-Studiumok« internationális jellegűek, s füzeteik né-
met, francia, angol és olasz nyelven fognak megjelenni. 
A Kant-studiumok beható bírálatokat fognak közölni ille-
tékes kezekből az egyes nemzetek újabb Kant-irodalmáról, 
Kant eredeti kéziratairól, leveleiről értekezéseiről stb., úgy 
hogy minden, a mi közvetlenül vagy közvetve Kantra vonat-
kozik, helyet talál Vaihinger folyóiratában. Főbb munkatár-
sai: Adickes, Bontrona, Caird, Cantoni, Creigthon, Dilthey, 
Erdmann, Fischer, Heinze, Reicke, Riehl és Windelband. Kant 
irodalmi hagyatékából a legtöbb a königsbergi és berlini 
könyvtárban található. A hazai régebbi és újabbí Kant-
irodalom állandó referense lapunk munkatársa, dr, Ssldvik 
Mátyás eperjesi tanár. A füzetek Voss hamburgi és lipcsei 
cég vállalatában jelennek meg. Áruk egy évre 30 ívnyi tar-
talommal 12 márka. Részünkről is ajánljuk e Kant-Stu-
diumokat az illetékes szakkörök szives figyelmébe. 

E G Y HÁ Z. 
A budai lelkészválasztás március 8-ikára van 

kitűzve. A választás helyiségeül az Egyesült fővárosi ta-
karékpénztár a budai lánchidfőnél. A választás délelőtt 
10 órakor veszi kezdetét. 

Belmissziói látogatás. Ssilassy Aladár pénzügyi 
főbíró és Szabó Aladár theologiai tanár február 22 —23-ik 
napjain Kolozsvárit jártak az ottani theol. tanárkar meg-
hívására a belmissziói tevékenység támogatása végett. 
Szabó A. a theologusok szombati »preces«-én buzdító fel-
olvasást, vasárnap a bel f arkas-utcai nagy templomban a 

rendes istenitisztelet során prédikációt tartott, vasárnap 
este pedig a rendes vallásos estélyen a fakultás nagy aulá-
jában belmissziói előadásokat tartottak. Szilassy Aladár 
a keresztyén ifjúsági egyesületek hivatásáról beszélt azzal 
a közvetlenséggel és evangeliumi melegséggel, mely e buzgó 
világi papnak ilynemű beszédeit jellemzi. (Szerző nagy-
becsű szívességéből az előadást egész kiterjedésében közöl-
jük. Szerk.) Szabó Aladár pedig a keresztyén nőegyesü-
letekről tartott buzdító beszédet. Az előadások iránt oly 
nagy volt az érdeklődés, hogy a közönség jó része nem 
fért be a nagy díszterembe. Előző nap Szabó Aladár Török-
Szeni-Miklóson hirdette az evangéliumot, miről Lapunk 
belmissziói rovatában részletes tudósítás olvasható. 

A dévai reform, templom restaurációjára — mint 
Szőts Sándor lelkész lapunkat értesíti — idáig 10,208 frt 
adomány gyűlt össze. A restauráció tervét Gyalus László 
budapesti építész készítette el a Hunyadi-korszaknak meg-
felelően tiszta gótli-stylban. Az ekklézsia elhatározta, hogy 
az építést ezen tervezet szerint fogja végbevitetni, s mint-
hogy arra jelenleg elegendő pénzzel nem rendelkezik, a 
gyűjtést tovább folytatja s tiszteletteljes bizalommal for-
dul a nagy magyar közönséghez, hogy őt ebbeli törek-
vésében újabb adományaival megsegíteni szíveskedjék. — 
Az adományok nevezett lelkész kezeihez küldendők. 

A kornádi ev. ref. lelkészi kör a napokban tar-
totta értekezleti gyűlését Nagy-Harsányban, Nagy Dániel 
lelkész elnöklete alatt. Jelen voltak Márk Ferenc okányi, 
Nagy Imre ugrai, Kozma Zsigmond m.-sassi, Budai János 
b.-böszörményi, Pató Károly apáti, Nyeste István m.-ho-
morogi, Kiss György szakáli, Dávid Gyula n.-harsányi 
lelkészek. Gyakorlati kérdéseken kívül a lelkészi gyámin-
tézettel foglalkoztak. Javaslatot készítettek, hogy a 63,000 
frttal rendelkező szalontai egyházmegyei gyámintézet alap-
szabályainak fentarfásával a tagok most még fizessék a 
tagdíjaikat mind az új országos, mind a régi egyházme-
gyeibe ; az országosba a belépő díjakat a megyei gyám-
intézet fizeti a tagokért; három év múlva azonban a tag-
díjakat is a megyei gyámintézet fizeti a tőke megcsonkítása 
nélkül. A következő értekezlet nyáron lesz Okányban. 

A pozsonyi ág. hitv. ev. egyház 1895-ik értesí-
tője érdekes adatokat közöl erről az igazi keresztyén mun-
kát végző egyházról. Van helyi gyámintézete, mely 817 írt 
21 krt gyűjtött, jótékony nőintézete, mely 833 frtot s 
ebből 171 gyermeket részesített karácsonyi ajándékban, 
Fentart kórházat (174 beteget ápolt), árvaházat (18 gyer-
meket), diakonissza intézetet (5 felavatott, 4 próba és 
4 előkészítő nővel), egyesek részére menedékházat (16 egyént 
látott el). Ajándékban, templomi székek használatára, teme-
tési, esketési díjak fejében stb. bevett 4993 frt 70 krt; 
a Ivceumra 430 frt 65 krt, az árvaházra 321 frt 2 krt, 
szegényalapra 60 frtot, a menedékházra 644 frt 68 krt, 
a diakonissza intézetre 5057 frt 56 krt s több alapít-
ványra kisebb-nagyobb összegeket. Az egyház összesen 
1.055,693 frtnyi alapítványt kezel.—Az ilyen gyülekezetre 
aztán öröm nézni. 



I S K O L A . 

Az országos közoktatási tanács újjászervezése 
folyamatban van. A tanács másodelnökévé a király Fehér 
Ipoly pannonhalmi főapátot nevezte ki, a ki a feloszlatott 
régi tanácsnak is második elnöke volt. 

Az Evang. Theologusok Otthona Pozsonyban, 
mint dr. Masznyik E. theol. igazgató közléséből látjuk, 
szépen halad a megvalósulás felé. A hazafias magyar, 
német és tót evangelikus hívek, belátva a tervezett intéz-
mény nagy jelentőségét és áldásos voltát, versenyre keltek 
a jókedvű adakozásban. Elől jár a példás buzgóságú pozsonyi 
gyülekezet, mely két emeletes szép ó-lyceumát, egyhangú-
lag fölajánlotta a theol akadémia és a theologusok otthona 
számára, sőt az épületnek 5000 frtba kerülő átalakítására 
is vállalkozott; az Otthon belső berendezésére pedig a 
pozsonyi hívek már is 600 frtot adtak össze. Sajnos azon-
ban, hogy a »mi vipera-nemzetségünk, a lutheránus tót 
nacionálisták ott fenn a hegyek közt és lent az alföldi 
síkon« az Otthon tervét meghiúsítani igyekeznek. Janoska 
György Liptó-szentmiklósi lelkész s a »Cirk. Listy« tót 
lap szerkesztője és Szeberényi Zs. L. b. csabai lelkész és 
szerkesztő az »Ev. Egyházi Szemléd-ben nemzetiségi és 
dogmatikai okokból ellene fordultak a pozsonyi theologusok 
Otthonának. Dr. Masznyik érdekes nyilatkozatát, melyben 
ezt az ellenzést egész teljességében leleplezi, jelen számra 
későn kapván, jövőre egész terjedelmében közölni fogjuk. 
Sajnos, hogy a nemzetiségi torzsalkodás oly szép intéz-
mény létesítését is nehezíteni akarja, minő a pozsonyi 
theologusok Otthona, mely a tót ifjúságnak is otthona 
kíván lenni. 

A debreceni filozófiai fakultás ügyében február 
24-én ülésezett a főiskola ügyeit vezető egyházkerületi 
bizottság. Számba vette a bölcsészeti szak anyagi erejét. 
Az eddig begyűlt alapítványok és adományok összege 
641,191 frt 29 kr, miből a filozófiai fakultás céljaira 
fordítható jelenleg 390,320 frt 22 kr., de nemsokára ren-
delkezésre fog állani még több mint ötven ezer frt, a 
mivel a filozófiai fakultás alapja nemsokára 444.995 frt 
31 kr. lesz. Erre támaszkodva a bizottság azt javasolja 
az egyházkerületnek, hogy a filozófiai fakultás még ebben 
ai évben mvgnyittassék, de csak csonkán, 12 tanszékkel; 
hogy a főiskola gazdasági tanácsa kéressék fel a helyi-
ség, tantermek stb. előkészítésére; s hogy a hiányzóösz-
szeg (mintegy 55 ezer frt) gyors előállítására űjabb gyűj-
tést kell kezdeni. — A filozófiai fakultás kérdésének jelen 
stádiumához körülményesen hozzászól az a részletes is-
mertetés, melyet jelen számunkra későn kapván, jövőre 
fogunk közölni. 

A debreceni főiskola köréből. Mint Lapunknak 
írják, dr. Bartha Béla, debreceni jogakadémiai tanár a 
következő iskolai évvel a néh. Búzás Pál tanszékére (pénz-
ügytan) megy át s így a kerület legközelebb az ő tan-
székére (peres és perenkívüli eljárás, váltó- és kereskedelmi 
jog) hirdet pályázatot. Kovács János, a debreceni ev. ref. 
főgimn. földrajzi és természetrajzi tanára a folyó iskolai 

év végén jól megérdemelt nyugalomba megy. Kovács János 
jelenleg mar több mint 80 esztendős s 1856. tehát 40 év 
óta tanára a debreceni főiskolának. Előzőleg a költői lel-
kületű Tisza Domokos nevelője volt, kivel bejárta nemcsak 
Európát, hanem Egyptomot is. Az állami nyugdíj végre 
lehetővé teszi neki a nyugalmat. 

Péterfy Sándor arcképe. A budapesti tanító-
egyesületek Somlyay József elnöklése alatt bizottságot 
alakítottak, hogy Péterfy Sándor nyugalmazott állami 
polgáriskolai tanítóképző tanár arcképét megfestessék. 
Péterfy a tanítók érdekében egész életén át annyit tett, 
hogy őt a tanítók atyjának nevezik a hálás iskolames-
terek. Az arcképet egyelőre valamelyik fővárosi tanító-
egyesületben, azután pedig a Tanítók házában fogják el-
helyezni. A bizottság most arra kéri a magyar tanítókat, 
hogy a kép megfestésére adományaikkal a bizottságot 
segélyezzék s adományaikat Kurcz Sándor tanítóhoz, a 
bizottság pénztárosához (Budapest, Erzsébet-tér 1.2. sz.) 
küldjék. Az esetleg fenmaradó pénzből egy Péterfy-ala-
pítványt fognak csinálni. 

EGYESÜLET. 
A Lorántfy Zsuzsánna-egyesület március 2-iki 

összajövetelén a rendes varró-óra után felolvasó ülést 
tart, melyen Komáromi) Lajos olvas fel e cím alatt: 
»Részletek skótországi naplómból.* Ülés után szeretet-
vendégség, — Az egyesület céljaira a pesti hazai első 
takarékpénztár a napokban 50 frt adományt küldött. 

A református ifjúsági egyesület, melyben a fel-
olvasó ülések minden hétfőn, a bibliai órák minden 
csütörtökön este fél nyolc órakor hétről-hétre pontosan 
megtartatnak, március 5-én este fél hétkor felolvasó- és 
zene-estélyt rendez, melynek zenei részében Tóth Adél és 
Mariska, Hmidt Irma kisasszony és Tóth József, az ének-
részében Fröhlich F. és A. k. a. vesznek részt, szaval 
Gergely Antal és felolvas Szabó Aladár theologiai tanár. 
A heti kisebb összejöveteleken utóbb Marton Lajos bitok-
tató a socialismusról, Ilyefalvi Vitéz Aladár tanárjelölt 
Arany J. »Katalin*-járói tartott felolvasást. 

A török-szentmiklósi ref. szeretet-egyesület 
részéről kapott Jdentés tanulságos adatokat tartalmaz e 
derék kis belmissziói-egyesület tevékenységéről. Az egye-
sület célja: az egyházközségi tehetetlen szegényekről, 
árvákról, nyomorultakról való gondoskodás. Kenyeret ad 
az éhezőnek, ruhát a mezítelennek, az árvák gondját felveszi 
és a testi- és lelki-nyomort enyhíti. Mult tavaszon 14 árva-
gyermeket, őszszel 38 árva- és szegény-gyermeket látott 
el ruhával, a szűkölködő nyomorékokat pénzzel segélyezte 
szórványban lakó hitfeleit vallásos olvasmányokkal látta 
el. Az egyesületi tagok a tagdíjakon fölül 176 frt 53 kr. 
önkénytes adománynyal járultak belmissziói célokra. — Az 
Úr áldása legyen a szép munkán s a derék munkaveze-
tőn. Kutas Bálint lelkipásztoron! 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi h í rek . Király ő felsége a vallás- és 

közoktatási miniszter előterjesztésére Böhm Károly buda-
pesti ev. főgimnáziumi igazgatót, az ismert bölcsészetiről 
a kolozsvári egyetemen a bölcsészet nyilvános rendes ta-
nárává nevezte ki. A kinevezést rokonszenvvel fogadjuk, 
a kinevezettet melegen üdvözöljük. — Komárom-Szent-
Péter ref. lelkészévé e hó 17-én 11 pályázó közül Tóth 
János komáromi s.-lelkészt választották. — A dévai ev. 
ref. egyház érdemekben megőszült főgohdnoka, László 
Ignác az ottani templom restaurálási költségeire előbb 50, 
pár nappal ezelőtt 500, és így összesen 550 frtot ado-
mányozott az egyházra; egy másik buzgó tagja pedig, ki 
még halála után is ismeretlen kiván maradni, ugyanerre 
a célra 100 frtot adott, - r A király id. Szotyori Nagy 
Károly debreceni kántornak és- zenetanárnak a zene-
oktatás terén kifejtett munkásságáért, Hunyadi Imre 
zselvki ev. lelkésznek pedig a népnevelés terén szerzett 
érdemeiért a koronás arany érdemkeresztet adományozta. 
— A budapesti unitárius lelkészi állásra Gál Miklós 
neveztetett ki, a ki Angliában tanult s néhány évig a 
torockói egyházközségnek volt lelkésze; hivatalába mult 
vasárnap iktatta be Ferencz József unitárius püspök. He-
lyébe Józan Miklós polgárdi-i lelkész neyeztetett ki. a ki 
a mult évben került, haza az oxfordi theol. akadémiáról. 

* Tompa-szobor S á r o s p a t a k o n . A sárospataki 
ifjúság Tompa Mihálynak, a főiskola egykori növendé-
kének bronz-inellszobrot készül emelni a kollégium kert-
jében. E célra már összegyűjtött, 1300 frtot s még '200 
forintra van szükség, a mit — tekintve az ifjúság lelke-
sedését és az adakozók készségét — bizonyára rövid idő 
alatt össze fognak hozni és így a szobrot az évvégi mil-
lennáris ünnepélyen leleplezhetik. A szobor elkészítésével 
Holló Barnabás szobrász bízatott meg, ugyanaz, a ki a 
rimaszombati Tompa-szobrot is tervezi. 

* Sa j tóh iba - igaz í t á s . A »Prot. E. és Isk. Lap« 
8-ik számában a 117. lap első hasáb alulról 17. és 18. 
soraiban: corpora quadrigemina vagy a thalami optici*, 
a 118. lap első hasáb felülről 5-ik sorában : testvériség 
helyett testiség és a 117. lap második hasáb 20. és 21. 
soraiban: mint a számok logarithmusai a számokhoz, 
tehát 1, 2: 10, 100-hoz stb. olvasandó. 
-• • - r - ~ ~" . "-:- — ——• 

Szerkesztői üzenetek, 
M. Gy.—S. — Nyilatkozatodat lapzáráskor kaptam, csak a 

jövő számban közölhetem. Szives üdvözlet! 
Sz. L.—N. K. A küldeményért köszönet. Jövő számunk 

»Tárcá«-jába soroztam. 
T. Gy.—Kr — Az »első magyar református önképzőkör«-ért 

szives köszönet. Nemsokára közzé teszem. 
»Egy ref. lelkész*-nek. Ne vegye rossz néven, de a »3áros-

pátaki"Lapok* nagy tiltakozója ellen írt nyilatkozatát nem közöl-
-betjük. Közölhetnénk több ilyen tiltakozást, meg nekünk szóló 
gratulációt, mert kaptunk egy néhányat. Öndicséretnek vehetné 

a rossz akarat az ilyen nyilatkozatok közzétételét. Elégedjék meg 
a következő részlet ideiktatásával : 

»A nagy hangú tiltakozásra mi is tiltakozással felelünk, nem 
a Szemle szerkesztője érdekében, hanem saját érdekünkben, mint 
a kik a Szemle jelzett cikke ellen semminemű kifogást nem eme-
lünk. sőt örömünknek adunk kifejezést a fölött, hogy olyan cikkek 
számára is van hely a Prot. Szemle hasábjain. Tiltakozunk a »Sáros-
pataki Lapok« tiltakozójának ama felfogása ellen, mely szerint a 
Szemle szerkesztője nem nyert jogot a társaságtól olyan cikk írására, 
a minőt közzétett. Hát kötött marschroutával van a Szemle szer-
kesztője a folyóirat élére állítva ? . . . . Tiltakozunk a vallás nevé-
ben, mely kötelességévé teszi híveinek, hogy igazait védelmezzék ! 
Tiltakozunk a protestantismus nevében, mely emberi tekintélyt el 
nem ismerve, a » Sárospataki Lapok* tiltakozóját sem ismeri el 
tekintélynek, hanem egyedül az Ige isteni tekintélyére támaszkodik! 
És tiltakozunk főleg az ellen, hogy valaki a vallást s az azzal fog-
lalkozó tudományt a többi tudományok sorából kizárja csak azért 
mert a vallásos igazságok dogma nevet viselnek, a melytől a »Sáros-
pataki Lapok« tiltakozójának fázni látszik a háta. Maga a nagyhangú 
tiltakozó is elismeri, hogy a vallás és tudomány nem állnak egy-
mással ellentétben, hogy a vallás »nem fél a tudománytól« ; hát 
talán a tudományt félti a vallástól ? . . . . Hogy a Szemle szerkesz-
tője a maga dogmatikai positivismusát szeretné ráerőszakolni a 
tudományra? . . . ugyan nem jutott-e eszébe a tiltakozónak, mikor 
ezt írta, hogy vele szemben meg ezt vethetik fel: te meg a saját 
tudományod, bölcsészeted positivismusát akarod Szőts Farkasra 
rátukmálni ? . . . Quod uni justum, alleri aequum! . \ . Szívesen taná-
csoljuk a »Sárospataki Lapok« tiltakozójának, hogy ne azonosítsa 
magát sokakkal, kik nem kérték fel képviselőjükül, hogy tudomány 
szeretete ne csábítsa a vallás kicsinylésére és megvetésére, hogy 
kevesebb önhittséggel és nagyobb szerénységgel adjon véleményt, 
mert hangoskodása, mellverése sem a »Sárospataki Lapok« nak, 
»sem önmagának nem válik előnyére. Egy ref. lelkész. 

836/1896. sz. 

Pályázati hirdetés tanári állásra. 
Az államilag segélyezett zilahi ev reform, főgimná-

ziumnál betöltendő rendes tanszékre ezennel pályázatot 
nyitunk. 

A tanszékkel egybekötött javadalom ez idő szerint 
előleges évnegvedi részletekben kiszolgáltatandó 1200 frt 
fizetés, 240 frt szálláspénz s két i zben 100—100 frt 
ötödéves korpótlék. 

Az állami segélyzésre vonatkozó szerződésnek folya-
matban levő megújításakor a tanszék javadalma (fizetés-
ben, korpótlékok nagyságában és szamában) egyenlő lesz 
az állami középiskolák tanárainak fizetésével. 

Folyamodhatnak okleveles ev. ref. vallású egyének, 
kik a magyar irodalom és latin nyelv, vagy a magijar 
irodalom és német nyelv tanítására vannak képesítve. 

A választás az erdélyi ev. ref. egyházkerület jogkö-
rébe tartozik. A megválasztott jogos és kötelezett tagja 
lesz a felekezeti tanárok részére felállított országos nyug-
díjintézetnek. 

Az állomás 1896/97. tanév megnyitásakor fogla-
landó el. 

A kellően felszerelt pályázati kérelmek legkésőbben 
március 30-ig beküldendők a fent nevezett iskola elöl-
járóságához. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület Igazgató. Tanácsá-
tól,:.1 Kolozsvártt, 1896. évi február hó 24-én. 

Dr. Kolozsvári Sándor, Parádi Kálmán, 
elnök helyettes. , tanügyi-előadó. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

IX. kerület, Pipa-utca Íi3. szám, hová a kéziratok 
cimzendök, 

Kiadó-hivatal; 
Iloriu/áiiszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), liová a.z elöfiz. és hirdet , dí jak intézendök. 

Fe le lős szerkesz tő é s l aptu la jdonos 

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 vasárnap. 
Előfizetési á r a : 

Félévre: 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 Jer. 

A n t a l G á b o r , 
dunántú l i ev . ref. p ü s p ö k . 

Dunántúli egyházkerületünknek új püspöke 
van. A gyülekezetek leszavaztak s bizalmukkal 
Antal Gábor ácsi lelkészt, a pápai főiskola volt 
tanárát emelték Pap Gábor székébe. Tisztelettel 
üdvözöljük a református püspöki kar legifjabb 
tagját. 

Igáz beszéd ez: ha valaki püspökséget kiván, 
jó munkát kiván. Dunántúl új felügyelő papjára 
különösen jó munka vár. Általános valláserkölcsi 
és egyházi bajaink gyógyítgatásán kívül Dunán-
túl még egyes egyházkerületi reformok is vára-
koznak az új püspökre. Hitfejlesztő és legyház-
építő apostolkoclás mellett egyházkormányzó böl-
cseséget és adminisztratív erélyt is követel a 
helyzet, hogy külsőleg is ékesen és szép renddel 
folyjanak mindenek. Hitbuzgó püspökre és erélyes, 
bölcs kormányzóra van szüksége Dunántúlnak. 

Antal Gábor rátermett embernek mutatkozik. 
Nagy munkaerő hírében áll. Tehetség, tanultság, 
nagy erély ós szervező képesség talentumaival 
áldotta meg a gondviselés. E mellett nem gyen-
gülő öreg korban, de teljes munkabíró erővel 
jutott a püspöki székbe. Nagyra van hivatva 
nemcsak állásánál és helyzeténél, ele tehetségei-
nél és koránál fogva is. A nagy remények es a 
jövő emberét üdvözöljük benne, ezt várják tőle 
választói is. A kegyelem Istene segítse rá, hogy 
várakozásunknak minden tekintetben megfeleljen!' 

Életrajzi adatai a következők. 
Szent-Király-Szabadján (Veszprémin.) 1843. 

május 10-én szegénysorsú szülőktől származott.. 
Pápán tanult s ott végezte a theologiai tanfolya-
mot is 1866-ban. Félévig Monoszlón káplánkodott,. 
ele már az 1866/67-ik iskolai év második felében 

helyettes tanárul hivatott meg a pápai főiskolába. 
Két évi külföldi (Berlin, Zürich) tanulmányozás 
után 1869. május 27-én pappá szenteltetett s 
ugyanazon a gyűlésen május 29-én a pápai fő-
iskola bölcsészeti tanszékére (Kerkapoly K. utód-
jává) rendes tanárrá választatott. Ettől fogva egész 
1887-ig bölcsészetet tanított, eleinte a jogi és 
theologiai, később a jogakadémia megszűntével 
a theologiai akadémián. Népszerűsége alapját 
tanár korában vetette meg. 

Tanári tiszte mellett jelentékeny társadalmi 
és hírlapírói tevékenységet fejtett ki. Veszprém-
vármegye bizottságának, Pápa városa képviselő-
testületének már a hetvenes évek elején tevé-
keny tagja volt s a pápai jótékony nőegyesület-
nek buzgó titkára. E mellett része van a »Pápai 
Lapok« megalapításában s e lapban mint fő-
munkatárs számos cikket írt, valamint a »Prot. 
Egyh. éslsk. Lap«-ban is több dolgozata jelent meg. 

Közegyházi és tanügyi életünkben régóta 
elismert tehetségű munkás. Tagja volt'az 1878/81. 
évi konventnek és egyetemes tanügyi bizottság-
nak, valamint az 1881-ik évi debreceni s az 
1891-ik évi budapesti zsinatnak, melyeken hatal-
mas hangjával és tartalmas felszólalásaival korán 
magára vonta a közfigyelmet. 188T óta Ácson 
lelkészkedik, de a pápai főiskola igazgató-taná-
csában és a dunántúli egyházkerület zöld aszta-
lánál, mint egyik vezérfórfiú oly népszerűségre 
emelkedett, hogy most a püspökválasztásnál nagy-
érdemű ellenfelével szemben ő nyerte el a több-
séget. A kegyelem nagy Istene vezérelje áldásról-
áldásra, nyereségről-nyereségre! 

Ss. F. 



A keresztyén ifjúsági egyesületekről. 
»Vajjon mi módon jobbítja meg 

az ifjú az ő utát, ha nem a te 
beszédednek megtartásával*. 

119. zsolt.: 9. 
Tisztát közönség! * 

Mint a mezők virágai, olyanok a keresztyén 
egyháztársadalmi élet téren a jótékony intézmé-
nyek; a mint azok színpompája és balzsamos 
illata nemcsak azért van, hogy a természete t 
megékesítse s az ember gyönyörűségére szolgál-
jon, ele hivatása, hogy a növény fenmaraclását 
szolgálja: úgy ezek az intézmények is a mellett, 
hogy munkál ják a jót, egyúttal magának annak 
a keresztyén szellemnek fenmaradásá ra és erő-
södésére is a leghata lmasabban szolgálnak, a 
melynek kisugárzásai, a melynek lótöket köszö-
nik. A hol az ily intézmények virágzanak, ott 
egészséges, erőtel jes az a szellem; a hol hiány-
zanak, ott nem olyan, a milyennek lennie kellene, 
fejletlen vagy beteg; és ha Jakab apostol joggal 
mondha t ta az egyes embernek » mutasd meg 
nékem a te hi tedet a te cselekedetidből« (Jak. 2: 
18.), ugyanazzal a joggal mondha t juk a keresztyén 
társadalomnak, hogy az ő hitét ezekben a jótékony 
intézményekben mutassa meg, mert ezek a ker. 
egyháznak és tá rsadalomnak mintegy a csele-
kedetei ; ezek muta t ják meg, hogy tagjaiban — 
legalább azok többségében — van-e élő hit, mun-
kás szere te t? 

Engedjék meg, hogy én ezúttal a ker. szel-
lem egy ilyen virágát mutassam fel fogyatékos 
vázlatban; hogy szóljak egy ilyen közérdekű ker. 
intézményről, a mely, ha nem csatlakozik is szük-
ségkép valamely egyházhoz, mégis első renclű 
egyházi s mindenese t re nagy társadalmi é rdeke t 
is szolgál, mer t az evangéliumot erősíti oly pon-
ton, s illetőleg viszi be oly pontba, a melyre nem 
gondolni vagy a melyről elfeledkezni lehet, de 
a melynek — ha komolyan foglalkozunk vele — 
fontosságát, jelentőségét elvitatni lehetetlenség. 
Tehá t a keresztyén ifjúsági egyesületekről fogok szó-
lani s ha virághoz hasonlí tot tam az egyes ker. 
jótékony intézményeket, bizonyára egyikre sem 
talál ez a hasonlat inkább, mint arra , a mely 
az ifjak vallásos érzületének, erkölcsi tisztaságának 
gondozását tűzte ki célul. Az i f júság a szépség kora, 
a jövőnek letéteményese, záloga! Es mégis mily 
különös, hogy ennek belső életével, belső életé-
nek gondozásával az egyház ós a társadalom 
aránylag oly keveset törődik. Nem ér tem ezt a 
. tanulásra, mer t e tekintetben meggyőződésem 
szerint több történik, mint helyes — tanulni 
kell az i f júnak -— ha lelkiismeretes, erejének 

* Elmondatott 18ü6. febr. ü2-én Kolozsvárit a theol. fakultás 
aulájában tartott vallásos összejövetelen. 

végső megfeszítésével; azt mondhatnám, a leros-
kadásig kell dolgoznia. De más tekintetben, vagy 
tanulmányai befejezte u tán gondol-e vele az egy-
ház s a t á r s ada lom? Az egyház — sajnos elég 
ál talános szokás szerint — még a gyermekkor-
ban megadja a többó-kevósbbó fogyatékos kon-
firmációi oktatást, részesíti az úraszta lában s 
ezzel a legtöbb esetben befejezte az ifjak gon-
dozását. Es a társadalom ? Ila a tárgy nem volna 
oly komoly, a melyhez t réfa nem illik, az ember 
kísér tésben volna azt mondani, hogy a társada-
lom csak akkor érdeklődik irántuk, ha jótékony 
s nem jótékony bálrendezőkre, táncosokra van 
szüksége. Azt mondha tná valaki, »ott. vannak az 
önképző körök, önsegélyző egyesületek!« Ámde 
eltekintve attól, hogy ezek is jórészben a tanu-
lás könnyí tésére vagy az ehhez szükséges anya-
giak e lő teremtésére szolgálnak, ezt az az ifjú-
ság — jóformán külső segítség nélkül — maga 
csinálja magának. Pedig oly fontos, hogy az egy-
ház, a társadalom e nehéz, válságos időszakban 
ne hagyja az if jakat magára, hanem ragadjon 
meg minden alkalmat, hogy meleg érdeklődését 
az i f júság java, üdve i ránt te t tekben is megbi-
zonyítsa. 

A fiúból ifjú lesz, kinől a családi körből, a 
szülei befolyás alól; ki kell lépnie az életbe. 
Ámde tapasztalata még nem lehet, mer t nem 
ismeri az életet; az önállóságot még nem tanul-
hat ta meg, mert idáig nem maga intézte életét ; 
vágya pedig annál több van az ismeretlen világ 
iránt. így felszerelve, vagy helyesebben ily véd-
telenül lép be abba a csábítással, veszólylyel teli 
életbe, abba az életbe, a melynek későbbi alaku-
lása, nagyobb részének milyensége attól függ, hogy 
i f júságának rövid éveit miként töltencli el ? Való-
ban Is tennek különös kedvezése, valahányszor 
az ifjú a testi és lelki romlástól megóva marad, 
Ebben a korban a szüle ós gyermek közti viszony 
bizonyos módosuláson megy át, mely r i tkán szol-
gál annak nagyobb bensősógóre, hanem a fiú 
részéről a legtöbbször együtt j á r a kötelék meg-
lazulásával, azon mélyreható változások következ-
ményeként , a melyeken az ifjú bensejében és 
külső körülményei tekintetében keresztülmegy. 
Ez az az időpont, a midőn a szüle oly gyakran 
jóformán tehetet len szemlélője annak, hogy gyer-
mekének benső élete miként a l aku l? s csaknem 
az a vallási és erkölcsi alap képezi az egyedüli 
biztosítékot, a melyet az ifjú gyermekkorából 
magával hozott. 

E korban — mintha a jóságos Isten az el-
maradozó szülei védelmet k ívánná vele pótolni — 
előtérbe lép egy új, nemes, hata lmas tényező: 
a barátság, a mely, habár nem ri tkán a gyermek-
korban gyökerezik, teljes virágzásra, oly erőre, 



hogy az életben számot tegyen, csak az if júság 
éveiben jut. Mily igaz, a mit Sirach, az apokryph 
könyvek egyik írója mond: »A hű bará t erős 
védelem; a kinek ily bará t ja van, az nagy k in -
cset bír. A hű bará t többet ér minden pénznél 
és minden javaknál . A hü harcit az élet vigaszta-
lása. Ki Istent féli, az kap ilyen barátot; Mert 
a ki Istent féli, az jól jár baráta ival ; s a milyen 
ő, olyan lesz az ő bará t ja« . (Sirach 6: 14—17.) 

Kora i f júságom óta voltak s remélem, míg 
élek, lesznek benső baráta im, s ha ma — az élet 
delén túl — visszagondolok életem folyására és 
abban bará ta im szerepére, meghato t tan tehetek 
tanúságot arról, hogy a bölcs író minden szava 
igaz. Védelem, kincs, Isten a jándéka a hű barát , 
a ki a jóban erősít, a rossztól óv, a ki gazda-
gítja az életet, a mennyiben megosztja annak 
bajait és megsokasí t ja örömeit. De természetesen 
mindez a bará tságról áll, a mely a kebel leg-
nemesebb érzéseinek egyike s a melyet legma-
gasabb mivoltában határoz meg Krisztus Urunk, 
a midőn mondja : 

»Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek 
egymást, mint ón szeret telek titeket. Nincsen 
senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki 
az ő életét adja az ő barátaiér t . Ti az ón bará-
taim lesztek, ha azokat cselekedenditek, a melye-
ket én parancsolok néktek«. (Ján. ev. 15: 12—14.) 

A bará tságról áll ez, s nem a cimboraság-
ról, a mely a bűnben való egyesülést jelenti , s 
épen oly ha ta lmas eszköz a Sátán kezében az 
ifjak megrontására , a milyen áldásos védelem 
az ellen a barátság. 

íme, tisztelt közönség, a ker. ifjúsági egye-
sületek alapja a ker. érzület által megszentel t 
barátság, a mely az if jakat összefűzi, a melynél 
fogva egymás személye és ügyei i ránt érdeklőd-
nek, nehézségeikben egymásnak segítségére igye-
keznek lenni, mindenek felett pedig a r r a töre-
kesznek, hogy egymásban az evangeliumi igaz-
ságok iránt, a megfeszített s mégis élő Krisztus 
i ránt igaz, őszinte szeretet ébreszszenek fel s 
ápoljanak. A cél az, hogy bevigyék az ifjak szi-
vébe az evangéliumot, mer t bizonyos, hogy ha 
az ocla belép, onnan az önzés, az önszeretet s 
az ezek kíséretét képező egész csoport veszélyes 
hajlam s rossz tu la jdonság gyorsabban vagy las-
sabban, ki kell, hogy menjen. 

Tisztelt közönség! A bűn nagy hatalom, s 
az ellen küzdeni s győzni csak egy nagyobb 
hatalom által lehet, de e hatalom mindnyá junknak 
készségesen rendelkezésére áll, csak igénybe kell 
venni, mer t e hatalom a Krisztus evangeliuma, 
melyről az í rás azt mondja, hogy az »Istennek 
hata lma minden hívőnek idvességérecc (Róm. 1:16). 
Célja tehát ez egyesületeknek, hogy az if jakban 

fentar tsa és fejleszsze azt az élő hitet, a melyet 
a szülei házból hozott magával az ifjú, vagy ha 
nem hozott, hogy azt felébreszsze, hogy az ifjak 
mindennapi életében, a gyakorlat i életbe bevi-
tessék az az erő, a melyet az evangelium ad, 
a mely képessé teszi őket úgy arra, hogy a bűn-
nel megküzdjenek, mint arra, hogy kötelességei-
ket ker. hűséggel teljesítsék mindazon össze-
köttetéseikben, a melyek közé őket Isten he-
lyezte; célja a r r a segíteni a fiatal embert , hogy 
i f júságának éveit ne hiábavalóságokkal fecsérelje 
el, hanem hogy ez éveket öntudatosan előkészítő 
időül tekintse a r r a a férf ikorra, a melyben család-
jának felelős vezetője, a tá rsadalomnak, az egy-
háznak, hazának felelős tagja ós munkása. 

De ne gondolja senki, hogy mindez azt jelen-
tené, mintha az egyesületek ki aka rnák venni 
az if jakat saját természetes körükből, ki aka rná 
őket vetkőztetni természetes tulajdonságaikból, 
hogy aztán csináljanak belőlük valami olyan, az 
if júsághoz annyira nem illő természetel lenes terem-
téseket, a kik mindig csak imádkozzanak vagy 
bibliát olvassanak, komoly ós szerencsét len arccal 
bolyongjanak az emberek közt, a kik sehol helyö-
ket meg nem találják, mer t sem nem fiatalok, 
sem nem öregek. Mentsen Isten, a cél épen az, 
hogy az ifjú maradjon s legyen igazi ifjú, min-
den szeretet reméltó tulajdonságaival , vidámságá-
val, örömeivel; hisz, ha másként volna, az az 
í rásnak sem felelne meg, a mely oly szépen s 
igazán mondja : »Örvendezz ifjú a te i f júságodban 
és vidámítson meg tégedet a te szived a te ifjú-
ságodnak idejében ós járj a te szivednek úta iban 
ós szemeidnek lá tásában: de megtudjad, hogy 
mindezekér t az Isten tégedet ítéletre von ! Es 
emlékezzél meg a te Teremtődrő l a te ifjúságod-
nak idejében, míg a veszedelemnek napjai el 
nem jőnek és míg eljőnek az esztendők, melyek-
ről azt mondjad: »nem szeretem ezeketkc (Préd. 
könyv. XII, 1. 3.) Igen, ez az igazság! Vannak 
az i f júságnak nemes, megengedet t örömei, örömei 
a szívnek és örömei a szemnek, Isten adta őket, 
azért adta, hogy élvezze az ifjú, de ne feledkez-
zék meg semmi körülmények közt, hogy Isten 
előtt áll, hogy neki felelős azért, miként rendezi 
be életét, miként él Teremtője ajándékaival . Es 
boldog az az ifjú, a ki i f júságának idejében em-
lékezik meg »Teremtőjéről«, megemlékezik azzal 
a szeretettel s hálával, melylyel teremtőjének, a 
kinek mindenét köszöni, tartozik! 

A cél, ismétlem, az i f júságnak nemesebbé, 
igazabbá tétele; a jók társulásában rejlő erő által 
védeni meg az élet nehézségeiben, kísér téseiben; 
az ifjakat ifjak ciltal menteni meg, az ifjakat ifjak 
által vezetni Megváltójukhoz, hogy az igazak mód-
jára, nemesen eltöltött i f júság után igaz emberek , 



igazán férfiak vál janak belőlük. A cél az, hogy 
az ifjak — ha másként nem ismerik — kortár-
saik által ismerjék meg Istenök szeretetét s miután 
megismerték, ez szolgáljon nekik védelmül az 
életben. Oh hány ifjú esik el, s lett testi és lelki 
nyomorékká, szüleinek vigasztalan fáj dalom fórrá-
sava, a társadalom veszedelmévé, mer t nem találta 
meg Istenét s nem hitt szerete tében! 

Ha már most azt kérdezi valaki, hogy mik 
eszközei a ker. ifjúsági egyesületeknek e célok 
elérésére ? Azt válaszolhatjuk, hogy az eszközök 
igen különbözők lehetnek azon körülményekhez 
képest, a melyek közt az egyesületek élnek; de 
bármily különbözők legyenek, egyben nincs elté-
rés : az eszközök központja a Szentírás, annak 
közös tanulmányozása, tisztelete, szeretete, a mit 
oly igazán fejez ki az í rás ama szavakban, me-
lyet sok egyesület választ ki jeligéül s ezúttal 
magam is alapigéül választot tam: » Vájjon mi 
módon jobbítja meg az i f júság az ő útját, ha 
nem a te beszédecinek megtar tásával ?« (Zsolt. 
119. 9.). Attól tartok, tisztelt közönség, hogy 
lesznek, a kik azt találják, hogy már is túlságos 
sokat beszéltem a bibliáról, ele még ez az aggo-
dalom sem gátolhat meg abban, hogy egész 
röviden ne ter jeszkedjem ki egy nagyon gyakran 
hallott »szálló igére«. »Az evangelium nem a 
fiataloknak való; ne zavarjuk azokat vallással, hadd 
mulassanak; majd megkomolyodnak, ha kimulat-
ták magukat ; elég idejök lesz Istenhez térni, ha 
megvénülnek.« Oh, tisztelt közönség, de sokszor 
kerül t az i f júnak s az így beszélő szülének bol-
dogságába, üdvébe ez a szeretet, a mely bizony 
nem is az igazi, az okos szeretet! 

Nem akarom bővebben kifejteni, vájjon van-e 
józan valószínűség abban a feltevésben, hogy 
lesz kedve ós ereje annak a magát kimulatot t 
íiatal embernek igaz ú t ra térni, a midőn addig 
csak saját kedvtelését követte, s az önmegtaga-
dás!, saját magának fegyelmezését — a mi nél-
kül ha ladás semmi téren, tehát e tekinte tben 
sincs — meg nem szokta; a r r a sem térek ki, 
vájjon összeegyeztethető-e az Isten i ránt tartozó 
tisztelet s hála legelemibb fogalmával, hogy ak-
kor fordul junk felé, a midőn a tőle nyert aján-
dékokat elpazarol tuk; hanem csak a r r a kívánok 
rámutatni , hogy nem minden íiatal embernek 
adja meg az Ur azt a kegyelmi időt a megté-
résre ; ós rövid párhuzamot kívánok vonni az 
i f júság néhány je l lemvonása s az evangelium 
főbb elvei közt, hogy kitűnjék, mennyire hamis 
az az állítás, mintha az evangelium az if júsággal 
össze nem illő volna, s egymást kizárnák. 

(Vége köv.) Szilassy Aladár. 

I S K O L A Ü G Y . 

A debreceni filozófiai fakultás. 
Az egész prot. Magyarország feszült várakozással 

kiséri a debreceni ev. ref. filozófiai fakultásra vonatkozó 
mozgalmakat, melyek már a zsinat által tervezett meder-
ből is kicsapnak, s egyes túlbuzgók és vérmes reményüek 
lelkében a magyar prot. egyetem gondolatát ébresztik föl. 

E gondolatot, mely mellesleg megjegyezve, ez idő-
szerűit csak pusztán jámbor óhajtás számba mehet, az intéző 
körök, ha nem is ápolták, de elnyomni sem törekedtek, 
így hát a nagy eszme világgá kürtöltetvén a r. katholikusok 
ellenmozgalmait, az időszaki sajtó nagyszámú termékeit, 
sőt még röpiratokat is hozott létre. S most a laikusok 
— pedig hány percentje nem az az emberiségnek — 
szentül hiszik, hogy a protestánsok, recte reformátusok 
egy egyetem felállításával fogják megünnepelni a millen-
niumot. 

Fájdalom, a laikusok csalódnak s e csalódás külön-
böző érzelmeket fog kelteni. A r. katholikusoknál kárörven-
dést, a protestánsoknál alighanem lehangoltságot. Pedig 
épen az ellenkezőre volna szükség. 

A debreceni prot. egyetem kiterjedt, nagy eszméje 
csak 10 új filozófiai katliedra felállítására redukálódik. 
Ezt azonban — a hogy a jelekből ítéljük — ovketlenül 
felállítják ebben az esztendőben. 

Mult (február) hó 24-én tartotta gyűlését a debre-
ceni főiskola anyagi és szellemi ügyeinek megvizsgálására 
kiküldött egyházkerületi állandó bizottság. E bizottság 
számbavette a bölcsészeti szak anyagi erejét. Az eddig 
tett alapítványok és adományok végösszege: 641.191 forint 
29 kr. Még pedig: régibb és újabb alapítványok: 158.157 frt 
90 kr. Debrecen város alapítványa: 100000 frt. Debreceni 
egyház alapítványa: 50.000 frt Később felhasználható ala-
pítványok: 196.694 forint 31 kr. Ajánlatok, adományok, 
kamatok: 128.911 frt 57 kr. Egyetemi alap: 7878 forint 
74 kr. A fentebbi végösszegből a filozófiai fakultás céljaira 
rendelkezés alatt áll jelenleg: 390.320 frt 22 kr. Bizton 
remélhető, hogy rövid idő alatt rendelkezés alatt lesz: 
54.644 frt 99 kr., t. i. a még be nem fizetett s nem is 
kamatozó: 46.766 frt 32 kr. ajánlat és az egyetemre be-
gyűlt, de valószínűleg a bölcsészeti szaknak átengedendő 
787S frt 74 kr. Lesz hát rendelkezés alatt: 444.965 frt 
32 krajcár. 

Ez alapra támaszkodva fog a bizottság a bölcsészeti 
fakultás felállítására vonatkozó javaslatot terjeszteni a 
tiszántúli egyházkerület ez évi tavaszi közgyűlése elé. 
Látni való, hogy a bizottság a bölcsészeti szaknak már 
ez évben leendő megnyitása mellett döntött s ez értekem-
ben felbivandónak véli a főiskola gazdasági tanácsát is, 
hogy a mennyiben a bölcsészeti fakultás felállításával a 
tantermek rendezésére és új tantermek felállítására mul-
hatlanul szükség lesz, készítsen mielőbb javaslatot e 
tárgyban. 



A bizottság állásfoglalásához, mely kétségtelenül nagy-
ban befoly az egyházkerület határozatára is, több szó 
férhet. Itt csupán azt említjük fel, hogy a legszűkebb hatá-
rok és dotációk között tervelt csonka filozófiai fakultás 
felállítására sincs elegendő pénz és mégis ajánlja a bizott-
ság már most a szak felállítását. 

A bizottság körülbelül így számít: Felállítunk egy 
részleges filozófiai fakultást 12 kathedrával. Ebből megvan 
kettő. A többi kathedrára egyenként 50 ezer frt alapot 
véve fel, szükség van 500 ezer forintra. Úgyde nincsen 
csak 444,965 frt 31 kr., a hiányzó 55.034 frt 69 krt 
előteremti még nagy hirtelen Debrecen áldozatkészsége, 
meg Erdély. Ezért haladéktalanul meg kell ejteni a házan-
ként! gyűjtést Debrecen azon tizedeiben, hol még a gyűj-
tők nem jártak és át kell kérni Kolozsvárról a bölcsészeti 
szakra gyűlt összegeket. Ötvenöt, vagy ha az egyetemi 
alapot is beszámítjuk, 63 ezer forint hiány azonban még 
oly tekintélyes összeg, hogy azt sem az erdélyi fillérek, 
sem a már gyéren folyó adományok nem fogják egyhamar 
kipótolni. Ez olyan bökkenő, mely már tavaly az egyetem 
mellett cikkező dr. Öreg Jánosnak is gondot adott. 

És miféle tanszékeket s milyen fizetéssel tervez a 
bizottság ? Lenne: két irodalmi (egyik már megvan, igaz, 
hogy csak félig), két történelmi, két classica-philologiai, egy 
modern philologiai, két bölcsészeti (egy már megvan), egy 
neveléstani, egy földrajzi, egy természetrajzi. Sem a mathe-
matika, sem a természettan nem nyernének e szerint 
kathedrákat az új szakon. Nem engedik a gazdasági szem-
pontok, holott talán, ha tapasztalatunk nem csal. épen a 
fizika vezetheti legtávolabb a gyönge lelkeket a vallástól 
s úgy tudjuk, hogy a filozófiai fakultás létesítésére, a prot. 
öntudat erősbítésére törekvés volt döntő befolyással. 

Vegyük fel azonban, hogy a bizottság a fejlesztési 
theoriát tartja szem előtt és úgy gondolkozik, hogy a még 
most rendelkezés alatt nem álló, de idővel az ala eső 
196 ezer forintból a mathesis és fizikumok ellátására is 
jut pénz, még akkor is az intézetnek csak személyi kiadásai 
lesznek fedezve s nincs gondoskodva a dologi kiadások-
ról, melyek pedig egy hivatása magaslatán álló filozófiai 
fakultásnál szintén jelentékeny tőkét kívánnak. Ezen s 
általán az egész tervezett szakon csak egy nagyobb mérvű, 
több százezres alapítvány segíthetne és tehetné azt élet-
erőssé; oly alapítvány, minőről most gondolkoznak Debre-
cen városának tanácsosai, de hogy ez a gondolat testet 
ölthet-e, azt most még jóstehetséggel sem lehetnemeg mon-
dani. Ha valósul, akkor bízunk egy életerős bölcsészeti 
szak fennállásában. De ez most kívül esik számításunk 
körén. 

A felállítandó filozófiai fakultás tanárainak fizetése 
is a lehető legszerényebb lesz: 1600 frt törzsfizetés, 
500 frt lakbérilletmény és öt ízben 100—100 frt ötödéves 
pótlék. Tehát kevesebb, mint a legmagasabb fizetési osz-
tályban lévő budapesti gimnáziumi tanáré, amellett, hogy 
számuk is kevés s magántanárok vagy kisegítő tanárokról 
a tervezetben sző sincs. Itt a bizottság mindenesetre a 
közmondásos protestáns önzetlenségre és fáradhatatlan 

lelkesedésre gondolt, de ha ez tulajdonsága is a protes-
táns tanférfiaknak, elpusztíthatlan jó egészségükért ki 
merne jót állani? 

Mi azt véljük, hogy a filozófiai fakultás felállításával 
még várni kellene! Ne csábítson a millennium! Bármikor 
állíttatik is az fel, a magyarországi reformátusok, sőt az 
összes protestánsokra nézve ünnep számba megy az az 
esztendő. Hiszszük, hogy eljön a közel jövőben, de nincs 
jelen még most. Minden áron létesíteni egy intézetet, 
melynek életgyökerei mélyen nem nyúlnak, tévesztett 
dolog lenne. 

Mielőtt a bölcsészeti szakot létesítené a tiszántúli 
egyházkerület. — szerintünk — sok nehéz kérdést meg 
kell oldania. így pl. a népiskolának a kollégiumból leendő 
kitelepítését; az internátusnak vagy teljes megszüntetését, 
vagy kisebb körre korlátozását; a főiskola jelenlegi tan-
szakainak a kollégium épületében kor- és célszerű elrende-
zését, a melyek mind időt és nagy körültekintést igényelnek. 
Ezek a legközvetlenebb előteendők. De ha mélyebben 
tekintünk a dolgokba, látni fogjuk, hogy felette szükség 
van a filozófiai fakultás alapépítményének, a gimnázium-
nak nemcsak külső rendezésére, hanem belső erősbítésére 
is, sőt szükség van a főiskola meglévő akadémiai tan-
szakainak kellő berendezésére is, mert azt nem lehet 
mondani, hogy e téren a kerület már mindennek eleget tett. 

A gimnáziumban legszembeötlőbb s leginkább érez-
hető hiány a tanerők kevés száma. Tizenkét osztályban a 
vallás és. rajztanárral együtt 15 rendes tanár a kívánal-
makat nem elégíti ki, még két helyettes és egy segéd 
pótlásával sem, kiket olykor nem is kap a gimnázium, 
így a tanárok a növendékek abnormis száma (70—75 egy 
osztályban) mellett elképzelhető nagy terhet hordoznak 
vállaikon. 

Hiszen tudjuk mi azt, hogy az itt elősoroltak álta-
lános prot. iskolai mizériák, de ha mindenütt megvannak 
is, Debrecenben, mely gimnáziumára filozófiai fakultást 
szándékozik emelni, nem szabad ezeknek meglenni. Szű-
kölködni hagyni a meglévőket és újat alapítani, a szű-
köldők számát .-zaporítani — bizony nem lenne bölcs 
eljárás. 

Előbb hát pótolni kell a meglévő tanszakok s főleg 
a gimnázium hiányait és csak azután, mint biztos alapra 
építeni reá a bölcsészeti szak hatalmas épületét. Remél-
jük, úgy fog tenni a kerület, mint jó építőmester! 

Alföldi. 

Az »Evang. Theologusok Otthona« és a tót 
nacionalisták. 

Magyarország ezredéves fennállása ünnepének emlé-
kére — miként ezt már e becses Lap olvasói is tudják 
— Pozsonyban 1896. szept. 1-én »Otthont* készülünk 
nyitni a szegénysorsú, de igyekvő s mindenképen lelki-
pásztorságra való evangelikus theologus ifjak számára. 

Nem kolostort sötét és rideg szellemmel, nem kaszár-
nyát léha és zajos élettel, de nem is modern internátust 
nagy fény nyel és igényekkel, hanem Otthont, evangeliumi 



szellemtől áthatott egyszerű, szerény, de meleg tűzhelyt, 
hol ifjaink igazán otthon, jól és szabadon érezzék magukat 
és magasztos hivatásukra, a megélhetés gondjaitól menten, 
komolyan és kedvvel előkészülhessenek és közvetlen s való-
ban atyai vezetés mellett minden jóban indítást, irányí-
tást, útmutatást nyerve kegyességben, tudományban, jó 
erkölcsben, s mi az evangelikus egyházban bizony még 
sok helyen vajmi fogyatékos, hazafias szellemben is neve-
kedjenek, erősödjenek. 

Nemcsak egyházi, emberbaráti, hanem kulturális és 
nemzeti szempontból is nagy dologba fogtunk hát. És meg 
akartuk építeni azt az Otthont — az evangelikus egyház 
eredeti természetéhez hiven és következetesen — önerőnk-
ből. a buzgó hivek áldozatkészségéből. Épen azért felhivónk-
kal egészen körön belől maradtunk, kérésünkkel kizárólag 
az evang. egyház hivő közönségéhez fordultunk. S mert 
a mi evang. egyházunkban három nyelven hirdettetik az 
Istennek igéje, az eredeti magyar szövegű felhivót lefordítot-
tuk német és tót. nyelvre is s úgy küldtük szét. hogy 
megértse mind az egész nép. 

És megértette, de nem mind. 
A hazafias magyar, német és tót evangelikus hivek 

— belátva a tervezett intézmény nagy jelentőségét és 
áldásos voltát — versenyre keltek a jókedvű adakozásban. 
Mint mindenben, e téren is elül jár a kulturális és jóté-
kony intézeteiről egyaránt hires nemes pozsonyi gyülekezet, 
a mely ez év őszén az új lyceum építése következtében 
felszabaduló jelenlegi kétemeletes szép lyeeumat egyhangú 
lelkesedéssel ajánlotta fel az egyetemes evang theol. aka-
démia és a theologusok otthona számára s vállalkozott 
annak az új cél követelte s körülbelül 5< 00 frtba kerülő 
átalakítására is. Az otthon belső berendezésére pedig hívei 
közel 600 frtot adtak össze már is. 

S hogy a leghatalmasabb evang. gyülekezet mellett 
— a közbeesőkről nem szólva — a leggyengébbek egyikét 
említsem fel még: a f.-petényi szegény kis tót gyülekezet 
H00 lelke közül 51 küldte be a maga ki öt, ki 10 fillérjét, 
tehát nem akadt olyan tót család ottan, mely a szegény 
theologus ifjak kérő szavát meg ne hallgatta s az Űr oltárára 
ne áldozott volna. 

Azt hittük, azt hittem: másutt sem akad. Pedig 
akadt, akadt egy egész had, egy egész faj. A mi vipera-
nemzetségünk, a lutheránus tót nacionalisták ott fent a 
a nagy hegyeknek ormai alatt és lent az alföldi síkon. 

Mindég azt mondták: azért nem sziveinek minket, 
azért akarnak elszakadni tőlünk, azért renitenskednek, 
duzzognak, dacolnak, mert mi az evang. egyházban poli-
tizálunk és nem evangelizálunk, mert mi meg akarjuk őket 
magyarosítani, (pedig a kik legjobban tudnak magyarul 
közülök, azok gyűlölik legjobban a magyart!) és feláldozzuk 
a hitet a nyelvért! 

Hát elhittem ez egyszer nekik és kipróbáltam azt 
az ő nagy és igaz hitüket. Miként a magyar és német, 
azonképen a tót evang. egyházi lapok szerkesztőihez is 
levelet írtam az Otthon ügyében. 

Szívből, őszintén szóltam hozzájuk, nem mint poli-
tikusokhoz, hanem mint evangélikusokhoz, jó lutheránusok-
hoz. (Hiszen ó-lutheri egyházat készülnek szervezni!) 
Utaltam, rámutattam előttük egyházunk fájó sebeire, a 
válságos helyzetre, áldatlan belharcra, szakadásra. Felve-
tettem a kérdést: ha nekünk hittestvéreknek egymással 
okvetlen ellenségeskednünk kell-e? Ha nem építhetnők-e 
közös erővel, vállat vállhoz vetve Sionunkat ? Hiszen az 
egyházban a nyelv csak eszközi jelentőséggel bírván, nvelv-
különbség miatt nincs ok szakadásra. 

Sőt. helyes egyházi álláspontról ép az a hazaáruló, 
ki nyelvkülönbség miatt megbontja az egyház egységét. 

Értésükre adtam azt is. hogy mi ép egyházunk érdekében 
az egyházunkban használt: nyelvek mindenikére nagy súlyt 
fektetünk, ifjainkat a német s tót nyelv szorgalmas tanu-
lására kötelezzük. Sőt e szempontból kijelentém. hogy az 
esetben, ha nagyobb alapot hoznának össze, nekem még 
az ellen sem lenne kifogásom, ha annak jövedelmét külö-
nösen oly ifjak számára ajánlanák fel, a kik a tót nyelv 
tanulásában tűnnek ki. 

Ily tartalmú levelet küldtem a Cirkevné Listy tót 
evang. egyházi lap szerkesztőjének, Raltik utódjának, Janoska 
György jelenleg liptó-szt-miklósi ev. lelkész úrnak is. 

A feleletre hiába vártam. Nekem nem írt semmit, 
hanem igenis megcselekedte azt, hogy bizalmas jellegű 
soraim tartalmát nyilvánosságra hozta lapjában és — béke 
jobbommal egyetembe ott utasította vissza nem a mi, nem 
az én, hanem a szegény theologus ifjak kérését is. Pedig 
tudhatná, hogy azok között sok tót ifjú is vagyon s hogy 
épen a tótok a — legszegényebbek. 

Hát tótul nem tudok. Cirkevné Listy-t nem olva-
sok, s elég udvariasak voltak, hogy noha hozzám írnak 
benne »Nyilt levelet«; nekem még csak meg sem is küld-
ték azt. 

No de azért tudom, mi van benne. Hála Isten! anv-
nyira vagyunk már mi lutheránusok e szép magyar hazá-
ban, hogy nekünk nemcsak tót. hanem magyar kiadású 
Cirkevné Listy-nk is vagyon. Amaz Liptó-Szent-Miklóson, 
emez pedig az arany kalászszal rengő rónaság kellő köze-
pén, Békés-Csabán szerkesztődik. 

S valóban mind a kettő nagy ügyesen szerkesztődik. 
Köpönyege az igazhitűség, célja, külön tót nemzeti 

egyház és püspökség. És ezt ma már nem is titkolják. 
»Ha— idézi a Cirkevné Listy legújabb (második) számából 
minden megjegyzés nélkül, tehát hallgatólagos egyetértés-
sel a b.-csabai Ev. Egyházi Szemle — a három ev. nép egy 
egyházszervezetben nem fér meg. jobb lesz szervezetileg 
nyelvek szerint elválni. Igaz, hogy a tót egyház különálló 
kerülete nem valósítható meg a jelenben s a közel jövő-
ben sem, de azért a gondolatot nem szabad feladni. Az 
egyházakban és esperességekben erősíteni kell a pozíciót«. 

És erősítik. Szeberényi L. Zs. úr vállalkozott a nagy 
és fontos misszióra, hogy az Alföldön tót nemzetiségi pro-
pagandát csinál. S csinálja is nagy furfanggal, a lutherá-
nus orthodoxia leple alatt magyar nyelvű lapban gyalázva 
evang. egyházunk hazafias és szabadelvű (értsd magyar) 
elemeit és intézményeit. 

Igv építik a hidat Liptótól Békésig. Békéstől Zágrá-
big a mi testünkön át A különbség csak az, hogy Janoska 
nyers, Szeberényi sima kövekből dolgozik. 

Csoda-e hát, ha az »Otthon« egyiköknek sem kell. 
Átlátok a szitán, tudom én azt nagyon jól, miért 

nem'? A hídépítés munkáját zavarja egy kissé. Elfogynak 
majd a munkatársak, s nem lészen, a ki követ hordjon 
nekik. 

Hát igen, nem lészen. Az »Evang. Theologusok 
Otthona«, jól sejtették evangeliumi s nem nemzetiségi szel-
lemtől áthatott lelkész nemzedék neve'ésére szolgáló intéz-
mény leend. Megépül ama sziklaalapon, melyen honi 
evang. egyházunk is áll. És a ki onnét kikerül, az tudni 
és érezni fogja, hogy egyház és haza két egy szentség, 
hogy amannak igaz híve csak az lehet, a ki emezt is 
szereti Tudni és érezni fogja, a mit az »Ágostai hitvallás« 
(XVI. c.) ígyen fejez ki: »a törvényes polgári intézmények 
Istennek jótéteményei«. hogy »az evangelium a szív örök 
igazságairól beszél, s az államot és a polgári rendet nem 
forgatja fel. sőt inkább mint isteni rendintézményeket fen-
tartani kivánja. hogy ezeken belül gyakorolja kiki a fele-
baráti szeretetet*. 



Hát kérdem, ki az igazi evangelikus, ki a jó luthe-
ránus? Az-é, a ki a magyar állam és az evangelikus 
egyház rendjén belül felebaráti szeretetet gyakorolva Ott-
hont akar építeni a szegény tanulók számára, vagy a kinek 
— miként Szeberényi úrnak — külön feltételei vannak, 
(hogy »a szellem az otthonban politizáló és szabadelvűs-
ködő (értsd hazafias!) ne legyen!). de ajánlószava és garasa 
annak számára nincsen. Vagy az-e talán, a ki — mint 
Janoska úr teszi — a felebaráti szeretet munkája érde-
kében nyújtott békejobbot a szegény tót theologusokkal 
egybe ellöki és piszkol, gyanúsít és gyaláz? 

Jól vagyon ez így, nagyon jól. A farsangi komédiá-
nak vége. a maszk lehullt, megismertük embereinket! 

Csak tovább a megkezdett úton. Kiket szeretetlen, 
hideg szívvel ellöktetek magatoktól: a szegény tót theo-
logusok azért fiaink maradnak. Gondozó atyai kezünket 
le nem veszszük róluk. Ha otthonunkba jönnek és éheznek, 
enni, ha szomjúhoznak, inni adunk nékik és mit gyermek-
koruk óta beléjük vertetek, a gyűlölet lelkét kiűzzük szi-
vükből s megtanítjuk őket szeretni a szent egyházat és 
szeretni a hazát. 

Mert az az Otthon megépül számukra bizonynyal. 
Meg a Jánoskák és Szeberényiek nélkül is. Sőt nélkülök 
hamarébb és jobban. Az ő gyűlöletük is csak javára 
lészen. Millenniumi emlékünk — az Evang. Theologusok 
Otthona — mint a hazafias evang. lelkészképzés egyik 
biztosítéka, sziveket fog hódítani oly körökben is, melyek 
tőlünk távol állanak s melyek aligha nem rendelkeznek 
több felebaráti szeretettel a szívben s több garassal a 
zsebben, mint ők, egyházunk és hazánk megátalkodott 
ellenségei. 

Erős hitem ez s bizodalmam, hogy e hitemmel meg 
nem szégyenülök. 

Pozsony, 1896. február 23. 
Dr. Masznyik Endre, 

az egyet ev. theologiai akadémia 
igazgatója. 

T Á R C A . 

Politikai kérdésekkel is foglalkozó reform, 
egyházi szónokok a jelen században. 

A ki, nem számítva a halotti beszédeket, azt a 
201 kötetnyi egyházi beszédet és több mint száz kisebb 
füzetet, mely e században jelent meg, átolvassa, látja, 
hogy magyar nemzetünk művelődési mozgalmainak, a filo-
zófiának, nevelésnek, nyelvnek, szép irálynak, szép prózá-
nak, hogy úgy mondjam, minden érverése lüktet ezekben 
nemcsak, hanem a politikai mozgalmak, nemzeti kívá-
nalmak, óhajok, törekvések is rendre, mind bennük vannak, 
kifejezésre jutnak. 

A külföldet megjárt lelkészek, majd Márton István, 
s az erdélyi Köteles Sámuel működése: úgyszólván pár év 
alatt általánosítják a Kant—Krug-féle rationalis, morál-
filozófiát, melytől máig sem tért el hazai ref. papságunk 
s e filozófiának gyakorlati alkalmazása által XVI., XVII. 
és XVIII. század dogmatizáló prédikációi helyébe a jelen 
században a filozofáló és moralizáló prédikálás lépett. 
Hunyady Ferenctől elkezdve, épen máig, mondjuk Csánki 
Benjáminig, kinek csak imént jelent meg egy kötet pré-

dikációja. alig két-három prédikátor kivételével, egy sem 
dogmatizál, mindannyira morális tárgyakról beszél, anélkül 
azonban, hogy a dogmákat elvetette (?) volna. 

Hazai ref. prédikátoraink a nyugoti, nagyobb mű-
veltségnek ezen meghonosításával érték el, hogy míg e 
bölcsészi iránynak sokáig, úgy szólván egyedüli hordozói, 
másrészről magyar népünk értelmisége fejlesztésének, fel-
világosításának a leghatalmasabb tényezőivé lettek. 

A nevelés terén, a házias, magyar erényeknek, erköl-
csöknek. szokásoknak védői és terjesztői. Elvont nevelési 
tárgyakról soha se beszélnek, semmiféle, úgynevezett rend-
szernek meg nem hódolnak, a biblia, egyedüli kútforrásuk, 
melyhez kívánják népünk hajlamait idomítani. 

A nyelv kezelésében, a helyesírásban, idegen szók 
használatában, a mondat szerkesztésében, épen úgy inga-
dozók, mint az irodalom másféle szakának művelői. Míg 
a latinos korszak tart, lehet mondani 1848-ig, a latin 
szókat, még legjelesebb prédikátoraink is, feltünőleg hasz-
nálják. A mint azonban Révai rendszere diadalt ül: a szók 
helyes írásában; a szép próza kérdésének, a Kazincy-féle 
mozgalmaknak lezajlásával már, elsők a mi prédikáto-
raink a széppróza terén, nemcsak, sőt Vétsey Tamásunk 
már Kazincy előtt, gyönyörűen fordít németből magyarra. 

A jelen század első tizedei politikai küzdelmeinek, 
ref. papjaink közül, Szoboszlai Pap István a klasszikus hang-
adója, ki mint az országgyűlési követek lelkes szónoka, 
valósággal államférfim mélységgel fejezte ki a nemzet 
kívánalmait. »Néktek munkálkodni is kell, mondja a köve-
teknek, azért, hogy ez a nép az maradjon, a mi volt ere-
detiképen, mikor az Úrtól ezt a lakóhelyet nyerte«. (Lásd 
Dietai préd. 1825. 65. 1.) 

Az állam és egyház viszonyainak kérdésében így 
nyilatkozik: »A status felette van az ekklézsiának, felette 
a világi főhatalom az egyházi kormánynak«. (U. o. 159. 1.) 

A magyar nyelv használatának kérdésében ezeket 
mondja: >A Bábel históriája pedig nvilvánságos bizony-
sága annak, hogy míg egy a nyelv és a szólásnak be-
széde, addig egy a nép is«. (U. o. 66. 1.) A legliberalisabb, 
olyan nyilatkozatok ezek, melyek értelmének megvalósí-
tása még ma is a magyar államférfiak feladata. 

Az 1848/49-iki napok szenvedélyes, dythirambicus 
szónoka az erdélyi Medgyes Lajos. Mintha csak Petőfit 
hallanók, »A nép szava Isten szava*, (I. köt. 201. lap), 
sőt 1848. ápril 25-én tartott beszédjében idézi is Petőfit: 

»A magyarok istenére esküszünk, 
Hogy rabok tovább nem leszünk«. 

1849-ben Kolozsváron megjelent I. kötete második 
beszédjének, melyet konfirmációkor tart, ez a felosztása: 
a vallás megtart titeket gyermekek: 1. önmagatoknak, 
2. a hazának. 

1848. jűnius 18-án, a mely napon szabadult fel 
Erdélyben az egész föld népe, »A szabadságról* tart 
beszédet. 

A szenvedélyes szónok azonban, »az uralkodóház 
iránti tántoríthatlan hűséget* mint Erdély fiainak kivá-



lasztott jelszavát hangoztatja (I. köt. 205. lap). Csak a 
zsarnok kormányok ellen kel ki hevesen, a királyt tiszteli. 

Kovács Samu ugyancsak erdélyi prédikátor (Kolozsvár 
1852-ben jelentek meg beszédei) szép allegóriában mondja 
el, 1849. dec. 2-án tartott beszédében, a forradalom leve-
retése, a honfiak külföldre menekülése után, a hazafi 
érzéseit, óhajait: »Hatalmában van (Istennek) parancsolni 
dél langyos szellőinek, hogy fölkelve megtörjék észak zord 
erejét, és széttépve a föld fagyláncát, ismét fölviruljon az 
élet. melyben a mező virágot, az erdő lombkoszorút kap, 
mely visszahozza a tél öldöklő fagya elől a boldogabb 
égalj alá menekült vándormadarakat, kiknek édes viszont-
látásukon, kiknek kedves hangúkon föllángoló szivek az 
elragadó öröm reszkető hangján kiáltják; szent, szent, szent 
a seregeknek Ura®. (27—28. 1.) 

Majd Dobos János, Filó Lajos tűnnek föl, a hat-
vanas, hetvenes években, magas szárnyalású hazafias 
irányú beszédeikkel. Filó tüzesebb, Dobos sejtelmes, ki 
újévi beszédeiben pendíti meg fájdalomtól nehéz érzései-
nek borongó hangjait. 

Kitűnő Törők Pál pesti püspöknek 1841-ben kiadott 
a zsidó kérdésben »Mindnyájan egy vagyunk« című be-
szédje is, melyben többek közt így szól: »Hármas ércfal 
választja el tőlünk: vallás, nemzet és rend az izraelitákat, 
mindazáltal e közfal csak legyünk emberek és keresztyé-
nek, teljes erőveli ostrom által leszakasztható*. »Fölötte 
érdemteljes pedig e vállalat, feszült karral rohanni meg, 
gyalázatunk emlékbástyáit, szétszórni az ember s keresz-
tyén világ becstelenségére fennálló tanujeleket®. (23. 1.) 

E beszéd célzata, csak a mult évben teljesült be. 
A füzetecskében megjelent beszédek is sokszor fog-

lalkoznak politikai színezetű kérdésekkel. 
»Az Isten kegyelmébőli k i r á l y » A király Istennek 

helytartója e földön«, úgy szólván állandó elmélet. 
I. Ferenc iránt, több prédikátor ád kifejezést rokon-

szenvének, sőt szívesen foglalkoznak uralkodása tényeivel. 
Zsoldos Jakab, Budai Ézsaiás, Szoboszlai Pap István, 

a Fábián József-féle prédikátori tár, ez utóbbi még olyan 
alkalomkor tartott prédikációt is közöl, mikor I. Ferenc 
az »ausztriai örökös császár« címet fölvette. 

Jeles hazafiak. Széchényi István, Deák Ferenc, majd 
Kossuth Lajos, a prédikátorok érdeklődésének tárgya. Az 
uralkodó házból elhalt egyénekről is megemlékeznek, ezen-
felül március 15-ike is képezi több beszéd tárgyát. 

Ezekben a beszédekben, sehol sincs a haza bármely 
másfelekezetű polgárai ellen egyetlen izgató hang se, a 
református szószék, még a forradalom idejében sem lett 
demagógia eszközévé; a református papok sohase szűntek 
meg a hazaszeretet hirdetése mellett, a király, az uralkodó 
család iránti tiszteletet is hirdetni. 

Nagy-Kőrös. Szép Lajos. 

Egyház és theologia ellentéte Német-
országon. 

II. 
Különös, hogy ámbár Grafe előadása sokkal vesze-

delmesebb akna az egyház tana ellen, mégsem háborod-
tak föl annyira a positiv irány hívei ő ellene, mint Mein-
hold ellen, a ki »az izraelita vallás és történet kezdeteiről« 
szólva, igaz, sokkal őszintébben és oly leplezetlenül sza-
kított a hagyományos felfogással, épen az ószövetséget is 
tanító és hirdető lelkészek előtt, mint eladdig egy szak-
társa sem. Meinhold az első, a ki a Wellhausen és Smith 
nyomdokain haladó »kritikai iskola® kutatásainak ered-
ményeit népszerűen, a tudós nyomozások, különösen nyelvi 
fejtegetések mellőzésével, röviden megismertette úgy, hogy 
nem hallgatta el azt az átalakulást sem, melyen — az Izráel 
történetéről alkotott új nézet győzelme esetén — jelen 
vallásos köztudatunknak át kell esnie. Ez a körülmény 
teszi érthetővé azt a kétségtelenül nagyon túlságos aggo-
dalmat, hogy Meinhold a wellhauseni iránynak ép oly 
képviselője, vagy legalább azzá lesz, mint volt annak ide-
jén a tübingeni iskoláé Strauss D. A hasonlat nem találó; 
Meinhold nem oly nagy kaliberű ember, mint volt Strauss, 
másrészt igaz keresztyén akar lenni, a mitől emez irtózott. 

Meinhold előadása három részre oszlik. Az elsőben 
röviden összefoglalja a világnak, Izraelnek és vallásának 
keletkezéséről való hagyományos képet, hogy azután ezzel 
szembe állítsa azt az új képet, melyet az irodalmi- és 
vallástörténelmi kritika segítségével nyerünk. Ezen »igazi® 
képen Izráel népe ősatyáinak, a patriarcháknak már nem 
jut hely. »A ki Pentateuch forrásokból való összetételét 
megengedi, annak le is kell vonnia a következményeket, 
melyek ama föltevésből szükségképen folynak®. A Penta-
teuch semmikép sem nyújt megbízható adatokat; »a leg-
nagyobb komolysággal ki kell emelnem, hogy azon kriti-
kusok közül, a kik általában az ószövetséget tárgyaló 
tudományos munkában részt vesznek, senki sem vesz fél 
Pentateuch forrásainkra nézve 1000-nél (legfeljebb 1200-nál) 
nagyobb kort. senki sem meri föltételezni, hogy már Mózes 
előtt voltak irott források és hagyományok«. Mózes és 
Ábrahám között pedig legalább 400 évi időköz van, oly 
hosszú idő, mely egy esetleges szóhagyománv hitelét is 
teljesen lerontja. Képzeljünk csak egy ma élő szóhagyo-
mányt Lutherről 1 Ebből, valamint a különböző forrásoknak 
tartalmi ellentmondásaiból következik, hogy »Izrael vallá-
sának és történetének kezdetére nézve a patriarchák kora 
és mindaz, a mit erről hallunk, egészen elesik®. Ezen ered-
mény első benyomása — Meinhold nem tagadja — rend-
kívül leverő. Ábrahám a hívőknek atyja; Ábrahám, a ki 
látta Krisztusnak napját és örvendett, a kinek kebelében 
tudjuk Lázárt; Izrael az Istennel küzdő; Ábrahám, Izsák 
Jákob patriarchák mind pusztán a képzelet szülöttei! Hiába 
»a mi ez alakokon a legdrágább és legszebb, azzal a nép 
prófétai szelleme ruházta fel őket® ; mindnyájan »Izráel 
prófétai szellemtől áthatott fantáziájának édes gyermekei«. 
De Meinhold vigasztalódik: > A patriarcha-történet történeti 
értékének kérdéséhez semmiféle vallásos érdek nem fűz 
minket«. Ez alakok benső értéke és jelentősége megmarad 
ezentúl is, habár történeti valóságoknak már csak a hit-
ben gyengék fogják őket nézni. »Azt hiszed — mondja 
az előadó a Wider den Kleinglauben toldalékban — ha 
gyermekemmel a képes bibliát nézem és ő beszél nekem 
Ábrahám, Izsákról és Jákobról, én majd előállók olyan balga 
kérdéssel minő: a patriarchák történeti valósága ? És ha 
öreg anyóka szól velem Ábrahám üdvösségéről, én ugyan 
nem zavarom, hanem örülök gyermeki hitének®. Ha pedig 
valaki »összeaszott theologiájával állana elő es így szólna: 



Krisztus hitte, hogy Ábrahám élt. Ha ez nem igaz, akkor 
Krisztus tévedett, tehát nem lehet Istennek fia!* ne bántson 
ez téged Csak ha abban nem tévedett, a mit nékünk 
mennyei Atyjára nézve mondott és adott; hogy ebben 
nem tévedett, bizonyítja szivem!« 

Az előadás második része Izráel népének Mózes 
előtti állapotát és vallását igyekszik megállapítani. A követ-
keztetések alapjául szolgálnak: amaz ős szokások, melyek 
Izráelben Mózes reformja dacára fénmaradtak és a rokon 
népek, különösen az iszlám előtti arabok vallása. A mit 
más természeti nép vallásában látunk, azt találjuk Izráel 
ős vallásában is, a tiszteletnek tárgyai, kő, fa, víz, állatok 
különösen a kígyó és a bika. »A régi Izráel az istenséget 
tényleg bika alakjában képzelte«, de ez az állatimádás 
nem Egyptomból származik. »Szóval Izráel Mózes előtt 
nomád törzsek conglomeratuma volt, melyek mint minden 
természeti nép a fetisizmusnak és totemismusnak hó-
doltak «. 

Végül a harmadik rész ezt a kérdést tárgyalja : mi 
volt mindezek után Mózes munkája és jelentősége? E 
kérdésre már pozitivebb a felelet, mert itt már megbíz-
ható a hagyomány és »sehol sem szívósabb a hagyomány, 
mint a vallás terén«. Mózes igenis történeti nagyság, ha-
bár nem szabad mindazt elfogadni, a mit a Pentateuch-
hagyománv róla mond, legkevésbbé szabad Mózesre mint 
törvényhozóra gondolnunk! A mit többé-kevésbbé bizo-
nyosan ludhatunk. a következő. A Sinai félsziget egy 
magas hegyén egy istenség lakozott, kit a hegység körül 
lakozó, arabul beszélő nomád népek imádtak és Jahvenak, 
azaz viharistennek neveztek. E törzsek egy része Egyp-
tomba vándorolt, a hol folytatták nomád életmódjukat. 
Csak mikor az egvptomiak városok építésére és szolga-
munkára akarták őket kényszeríteni, kezdték érezni, hogy 
idegen földön vannak. Az elnyomó zsarnok igáját szét-
törte a régi Jahve, a kinek prófétája Mózes. A Sinai alatt, 
részben az ott maradt kenita törzszsel való érintkezés foly-
tán az ősök Istene újra éledt Mózesben és a mi ő benne 
támad, a nép birtokává is válik, Mózes lelke átszáll a 
népre: -Jahve Izraelnek védő és hadi istenévé lett, nem-
zetté tömörülnek: Jahve a nemzeti isten, Izráelnek alko-
tója. Mózes »a. vallástörténelem terén Krisztus után a 
legnagyobb alak. A Jahve-képzetet ő alakította át bizo-
nyos szellemi erkölcsi vonásokkal, melyek a legnagyobb 
hatással voltak. Miként történt ez — bizonyára nem a 
gondolkodó reflexió útján, nem az éles megismerés esz-
közeivel; a vallási reformátorok és teremtők nem így szü-
letnek. Szivük legmélyén nyilatkozott meg előttük az isten-
ség, hogy ne mint tanítók, hanem mint próféták készít-
senek ez istenségnek népet. így jutott Mózes leikébe is 
Isten igaz ismeretének néhány sugara — mi módon, az 
titok marad, mint a vallás terén minden nagy jelenség*. 
Ámde Mózes Istenfogalma távolról sem oly tiszta, mint 
a hagyomány állítja. >Mózes .Jahve-képzetében félreismer-
hetetlen a dualismus. Szellemi erkölcsi vonások közvetítés 
nélkül váltakoznak barbár, testi vonásokkal«. Akkoriban 
még nem tudták hogy Jahve 3,Z 3.Z Isten, a ki a világ 
felett trónol, e világnak ura és teremtője, hogy ő az egye-
düli Isten. A Jahve név tulajdonnév, melylyel népe őt 
más istenektől (Kemás, Nábu, Baal, Astarte) megkülön-
böztette, és az óhitű izraelita ép úgy hitt Baalnak a ke-
naaniták istenének, vagy Kemásnak Moáb urának, lételé-
ben, mint Jahveéban, Az istenfogalom materialis, testi 
vonásai ellen harcoltak a próféták, de csak a legnagyobb 
és páratlan próféta, Jézus Krisztus tisztította meg az isten-
fogalmat minden földi vonástól, ő tőle tudjuk, hogy Isten 
lélek és a kik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és 
igazságban imádják. 

Nem lehet (eladatom felsorolni mindazt a bizonyí-
tékot, mely Meinhold felfogásának a tudományban is útját 
állja, melyeket már előtte is felhoztak és most ismételtek. 
Izráel népének Őskora kétségtelenül annyi még megol-
dandó problémát vet az exakt történetíró elé, hogy ezeket 
egyszerűen agyonhallgatni nem lehet. De hogy a helyes 
megoldás nem jut oly eredményekre, minőkre Meinhold 
jutott, azt ép az utóbbinak csakhamar szétfoszló bizo-
nyítékai mutatják. A Pentateuch forrásainak elismeréséből 
épen nem következik még, hogy a források a lényeges 
adatokban is eltérők, sőt ellentmondók. Például: Ábrahám-
ban — mondja Meinhold — épen nem volt meg az en-
gedelmes hit, mint I. Mózes 12. állítja, hiszen ő maga. 
panaszkodik, hogy Isten tévutakra vezette. (20. fej 13. v.) 
Mintha az igaz hívőket sohasem szállná meg a kétely és 
szomorúság lelke, mintha Luther is nem panaszkodott 
volna azon viszály miatt, melybe Isten őt akarata elle^ 
nére úgy sodorta, és mintha ő sohasem félt volna attól, 
hogy az ördög elrabolja, tőle Istenét és Krisztusát! A 
források ellentmondásának kimutatásában itt is nagy sze-
repet játszik az argumentum e silentio; pedig a Penta-
teuch adataira nézve, melynek egymásbaszőtt forrásait 
egyenkint, teljes összefüggésük szerint, nem ismerjük, e 
bizonyítással még óvatosabban kell bánni. Kittel Róbert 
(Geschichte der Hebráer 1888) szintén elismeri a forrá-
sokat — és ugyan ki ne ismerné el ? — kritikailag vizs-
gálja is, de nem vonja le ama »szükségképeni következ-
ményeke te l l enkező leg , szerinte a hagyomány rétegek 
beható tárgyalása világosan arra az eredményre jut, hogy 
a történetnek azokban leírt lefolyása lényegileg, számos 
egyenkinti eltérés dacára, nagyjában figyelemre méltóan 
m e g e g y e z i k É s ép a patriarcbákra vonatkozólag ezt 
mondja: »Az őstörténet magvának valósága ellen felho-
zott okok közül egyetlen egy sem gátol abban, hogy az 
ősatyákat törzsfőnököknek tartsuk, a kik egy már előbb 
létezett és alájok tartozó nomád törzs élén állva e törT 
zset magukról nevezték el«. És ha Meinhold azt állítja, 
hogy egy ószövetségi kritikus sem tételez 1000 — 1200 
évnél (Kr. e.) régibb forrást, úgy ezzel szemben hivat-
kozhatni Hőmmel assyriologusra, a ki I, Mózes 14-ben 
talán még Kr. e. 2000 évnél is idősebb eseménynek meg-
bízható hírét találta. Meinhold szerint senki sem meri 
állítani, hogy Mózes előtt volt már irott hagyomány,; 
König E. azonban (Einleitung in das A. T. 1893) meg 
merte tenni: a Pentateuch szerzői Mózes előtt keletkezett 
írásbeli és szóbeli hagyományokat is dolgoztak fél. Ha 
semmi positiv adatunk nem volna arra, hogy Mózes előtt 
volt szóhagyomány, már a más népek őstörténetére nézve 
nyert tapasztalat is erre a föltevésre vezetne. És nem 
sajátságos, hogy magyar nemzetünk őskorának történetére 
nézve ősmondáink kezdenek ismét tekintélyre jutni? 

E szájhagyomány pedig, Meinhold szerint is, sehol 
sem tartja magát oly szívósan, mint ép a vallás terén; 
megbízhatóságát illetőleg pedig azt a régi időt nem lehet 
összehasonlítani a több ezer évvel későbbre eső újkor 
kezdetével, a mikor az élet már annyival mozgalmasabb, 
gazdagabb, ezért természetesen egy dologra kevesebb figyel-
met fordít, tehát feledékenyebb. Ha pedig volt szóbeli 
hagyomány, akkor a forrásoknak a részletekben való eh 
térése is megmagyarázódik, sőt ebből joggal lehetne amarra 
következtetni. A patriarchák alakjait nem lehet rövidesen 
»a képzelet édes gyermekeinek* mondani; ha költött volna 
történetük, aligha volna »oly egyszerű igénytelen, szűk 
határok között lefolyó, hogy bámulni kellene annak a fan-
táziának a józanságán*. 

Ha az ősatyák története, úgy a mint a Pentateuch 
elbeszéli, puszta költemény, úgy a Mózes előtti Izráel val-



lását természetesen csak vallástörténelmi analógiák útján 
állapíthatni meg. Alapul szolgál az iszlám előtti arabok 
vallása s a mi az ősatyák történetében azzal rokon jelen-
ség, abban látja Meinhold (illetőleg Wellhausen) az Ősvallás 
még megmaradt nyomait. Ámde azt az iszlám irataiból 
ismerjük. Tehát: ama kritika nagyobb hitelt ád Izráel 
ős vallására nézve e későbbi íróknak, mint Izráel első tör-
ténetíróinak, a kik szintén nem éltek abban a korban, 
melyet leírnak, de a legszélsőbb nézet szerint is kétségen 
kívül közelebb estek e korhoz Ezt a visszás állásfogla-
lást tetézi még az a feltevés, melyből az izraelita ősvallás 
ilyetén konstruálása kiindul, az t. i. hogy az arabok ős-
szemita vallása a héberek kivándorlása óta a Kr. utáni 
VII. századig, azaz 2500—3000 éven át lényegileg nem 
változott. De még az is, hogy az arab ősvallás totemismus, 
azaz törzsatyák vagy törzsanyáknak tekintett állatok tisz-
telete volt volna, eddig csak valószínűtlen lehetőségnek 
van kimutatva, nem valóságnak. Mindezen nehézségekkel 
szemben mennyivel természetesebb az a pentateuch hagyo-
mány, hogy Ábrahám ép a bálványimádás miatt hagyta 
el hazáját és ment Kánaánba, hol szintén bálványimádó 
népek vették ugyan körül, de megsokasított nemzetségének 
nagy része hű maradt Ábrahám, Izsák s Jákob istenéhez. 
A mi pogány elem található a Mózes előtti s utáni idő-
ben, azt a kánaániták befolyásának tulajdoníthatni, a mint-
hogy a népnek az országban való letelepedése után, sőt 
a számkivetés idejéig és ez alatt a pogánysághoz való 
hajlásnak határozott nyomai vannak. 

Bizonyára a vallások terén is félreismerhetetlen a 
fejlődés — ez Istennek törvénye a természetben és az 
erkölcsi életben egyaránt — de ezen fejlődésnek egyes 
szakai nem előkészítés nélküli ugrások. A Mózes előtti val-
lás és a mózesi vallás összekötő kapcsát Meinhold nem 
tudja kimutatni. Azt lehetne mondani, hogy ő Mózes javára 
kicsinyli az előtte való kort, ha legalább a »vallástörté-
nelemnek ezen. Krisztus után legnagyobb alakját« meg-
hagyta volna régi polcán. Elismeri ugyan, hogy Mózes 
kijelentésben részesült, de a mit e kijelentés tartalmául 
említ, alig szükségelt külön kijelentést. Mellőzzük most a 
dekalogus mózesi eredetének kérdését, melyet eléggé »sza-
bad kritikusok is alapos okokkal a hagyományos nézetnek 
megfelelően döntenek el. mint pl, Gampert A. (La Kora. 
1895.). a ki a dekalogusban (II. Mózes 20) a »mozaismus-
nak legtisztább tükrét* látja. Mózes istenfogalma nem 
együital Krisztusé (de mind a kettő ugyanazon egy élő 
Istent hirdette). Mózesében még maradt a régi anthropo-
morphistikus vonásokból is (de szólhatunk-e itt a földi 
testben másként ? és a legdicsőbb kijelentésben, hogy az 
Isten a mi atyánk már nincs anthropomorphismus?) Jahve 
nemzeti isten is: ámde az ószövetseg egyhangú tanúsága 
szerint Jahve az egyedüli igaz Isten is, mennynek s föld-
nek teremtője, a ki az égben lakik. E monotheismus ak-
kor még nem volt ugyan dogmatikusan kimondva, de az 
»idegen istenek* nem állottak egy sorban Jahvéval, a 
kinek neve nem arab név, hanem II. Mózes 3, 14-ból 
magyarázódik. Jahve nemcsak Kánaánban hatalmas, hanem 
Egyptomban is, ő parancsol a szeleknek és viharoknak 
nem is lakik csak a Sinai hegyén, hanem a mennyben. 
A legrégibb erősen anthropomorphistikus elbeszélések sze-
rint is onnan száll alá, hogy megtekintse az emberek 
építette tornyot, hogy lássa a sodomiták égbekiáltó bűneit 
és Jákob álmában a lajtorja az égbe nyúl. Ezt az igaz 
Istent csak Izráel imádja, de Jahve hatalma nem felel 
meg — mint Meinhold mondja — »csak a hozzátartozó 
nép körének*. Ilyen korlátolt hatalmat tulajdonítottak az 
izraeliták még Mózes korában a pogány isteneknek, a 
kiknek lételét akkor még nem is vonták kétségbe. Egy 

egyedül igaz Istennek és alatta, vagyis inkább vele szem-
ben korlátolt isteneknek lételét elismerni iszonyú dogma-
tikai ellentmondás ugyan, de ez az ellentmondás tényleg 
meg volt a régi Izráelben, a nélkül, hogy az ellentmon-
dást észrevette volna, mert nem próbálta Jahvénak és a 
pogány isteneknek viszonyát dogmatikailag megállapítani. 
Ezeknek hatalmát látta Izráel azon befolyásban, melyet 
a bálványok tisztelete a nékik hódoló népekre gyakorolt, 
és a bálványok tapasztalatilag reális hatalmak voltak. 
Hiszen még a próféták is, a kik a monotheismust eléggé 
tisztán hirdetik és a pogány istenek lételét helylyel-közzel 
maró gúnynyal tagadják, bizonyos tekintetben mint létező 
istenekről szólnak róluk: a pogányok hitében, kultuszában 
igenis élnek e bálványok! Izráel történetét vallástörténel-
mileg és nem dogmatikusan kell megítélni, ez Meinhold 
elve. Elfogult dogmatikusok azok, a kik az ószövetség leg-
régibb lapjain is már határozott, christologiát keresnek, 
de ép oly elfogult Meinhold is, a ki az idegen isteneket 
Jahvéval egy sorba állítja, holott Izráel vallását és törté-
netét csakis Jahve és népe különállásának vallástörténel-
mileg adott alapján érthetni. 

Meinhold azt gondolja, hogy mindezek a kérdések a 
vallást nem érintik, pusztán theologiai nézetek. »Tudjátok 
meg — mondja oly megnyerően — hogy az értelemnek 
magva és csillaga az Istennek Krisztus Jézusban való 
kegyelmébe vetett hit. Tudjátok meg hát, hogy én e hit-
ben erős vagyok, erősebb ellenfeleimnél. Mert az Isten, 
a kinek egész teljessége Krisztus Jézusban nékem kije-
lentetett, az én Istenem, a ki engemet jobb kezénél fog 
és elvégre majd magához hiv.. . Hogy ez liberalis-e vagy 
orthodox, negativ-e vagy positiv . . . azzal épenséggel nem 
törődöm. . . . Keresztyén theologus akarok lenni. Semmi 
egyéb. Hanem ez elég is. Lehet valaki igaz hivő, theo-
logiája dacára is. A legtöbbnek úgy tetszik majd, hogy 
az a hit és ez a theologia nem egészen megfelelők. Ha 
ő nem is mondja meg gyermekének előre, hogy Ábrahám, 
József története csak mese, megkérdezi az magától is : 
»Igaz ez, apám!?* Az apa erre a történet vallási értékét 
csakis pia fraus-sal menti meg. És ha e történetek, bár 
nem valók, csak igazak, megmaradhatnak az iskolában, 
templomban, akkor ép oly joggal sorolhatni melléjök, mint 
egyenrangúakat számos arab, indus példázatot és mesét. 
Sőt ezekkel még jobban járnánk, mert később nem csor-
bítanák Krisztusba vetett hitünket. Krisztus hitte, hogy 
Ábrahám élt, az apostolok is hitték, én is hiszem, mert 
Ábrahámnak az ő hitét tulajdonította be Isten igazságul, 
mert. . . Krisztus maga hitte. Krisztus bizonyára nemcsak 
Istennek egyszülött fia, hanem teljes ember is. Ámde, ha 
meg is engedem, hogy Ő mint ember mindabban, a 
mi Atyjához való viszonyára s az ebből folyó viszonyokra 
nem vonatkozik, saját korának gyermeke, soha el nem 
ismerhetem, hogy Istennek üdvmunkájára nézve téved-
hetett! Az üdvtörténet egy lényeges része odaveszne az 
ősatyák történetével. És ha Krisztus ebben tévedett, mi, 
vagy kicsoda biztosíthat, hogy még fontosabb dolgokban 
is nem tévedhetett ? Meinhold szerint: a szív. A szív 
azonban »csalárd minden dolgok felett és gonosz: ki tud-
hatja meg azt?* (Jer. 17, 9.). És alighanem a szív mele-
gétől felhevített fantáziának szülöttei az a sok szép 
apokrif legenda, melyekhez Meinhold a patriarchák tör-
ténetét akarja sorolni. Hátha az is, hogy mennyei atyánk 
van, hogy van jobb világ is, »itt vagy más bolygó tekén*, 
hátha mindez és sok más szintén csak igaz, de nem 
valósággal létező?! Hiszen azt is »ébren alva sugallja 
fájó szívnek a remény*. Veszedelmes vállalkozás, Jézus-
nak az isteni üdvtörténet menetére vonatkozó hitét téves-
nek nyilvánítani, de — mint láttuk — nemcsak vallásos 



hanem tudományos szempontból is veszedelmes. Hadd 
jellemezze maga Orelli, kinek a tudományos bizonyítékok 
nagyobb részét is köszönöm, azt a sajátságos munkát, 
melyet ma az ószövetségi szakban annyian kifejjenek : 
»A ki a mai tudomány munkáját néhány évtizedig figve 
lemmel kisérte, nem veszi már mindazt készpénznek, a 
mi híres műhelyből kerül ki a világ elé és ítéle-
tében valamivel óvatosabb. Ez különösen a mai ószö-
vetségi tudományra nézve van helyén. Ismerek e té-
ren igen jártas férfiakat, kiknek személyes álláspontjai 
igen messze eltérnek egymástól, de a kik ezt az új modort 
fejőket rázva nézik és bámulnak azon, hogy mily hatá-
rozottan és feltétlenül szólnak e téren különösen a fiatal 
és legfiatalabb munkások, a kik a fűszálat is nőni hallják 
ott, a hol más halandók, kik pedig szintén nem estek 
fejők lágyára, szerényen beismerik: nem tudjuk. Az exakt 
tudományt kellene e szakban ismét mintául venni. A nagy 
felforgatasok után, melyeknek bizonyosan pozitív sikerük 
is lesz. szigorúan ki kellene rostálni a biztos tényt és a 
többé-kevésbbé valószínűt. E helyett azt látjuk, hogy most 
egy Wellhausen, Robertson, Smith, S*ade, Smend és mások-
nak merészen ódavetett, éles észszel és szellemesen kidol-
gozott eszméi, melyeknek mint hypothesiseknek viszony-
lagos tudományos jogosultságuk van, többnyire vizsgálatlanul 
kézikönyvről kézikönyvre járnak, mialatt az eredetileg 
alkalmazott, .talán' és ,valószínűleg' s egyéb kitételek 
útközben elvesznek, a föltételes mondat állítóvá, az állító 
apodiktikussá változik, mire azután kész a tudomány 
»eredménye* és csakhamar figyelmeztetik az egyházat is, 
hogy ne késsék már ezt az eredményt elismerni!« 

Fileon 

B E L F Ö L D . 

Tapasztalatok az »új rend« hatásáról.* 
Nagytiszteletű Szerkesztő úr! Váradi F. Kaas Ivor-

nak a »Nemzeti Ujság«-ban a protestánsok helyzetéről írt 
cikkét sok tekintetben osztja. 

Én is közlöm nt. szerkesztő úrral Kaas cikkére vo-
natkozó észrevételeimet. 

Kaas azt írja: A rövid tapasztalás megmutatta, hogy 
a protestánsok veszik a legkevésbbé igénybe a lelkészi 
hivatalaikat, mihelyest a polgári törvények őket ezen 
kötelezettségeik alól feloldották. Okát e jelenségnek Kaas 
részint az egyháztagok túlterheltségében, részint a vallás-
talanságában latja. 

Mikor a lapok hirül hozták, hogy a Wekerle-minisz-
térium miféle egyházpolitikai törvényeken dolgozik, én egy 
papi körben azt mondtam: ha az egyházpolitikai törvé-
nyek életbeléptetése előtt a teher a protestáns népen meg 
nem lessz könnyítve, a vallástalan felvilágosult egyház-
tagok, majd maguk segítenek a teher könnyítésén úgy, 
hogy megfogja a protestantizmus sínyleni. 

Nt. szerkesztő úr, aggályaim sok tekintetben betel-
jesedtek. Mihelyt az egyházpolitikai törvények életbe léptek, 
a somogyi földmíves azt kezdte hirdetni: no ezután nem 
megyünk a paphoz esküdni, ingyen megesket az anya-
könyvvezető, a stóla, mit a papnak fizetnénk, jó lesz lak-
zira. De még azt is lehet hallani: nem bírjuk az egyházi 

* E cím alatt rovatot nyitunk s tisztelettel felkérjük Lapunk 
olvasóit, különösen a nt. lelkipásztorokat, hogy az új egyházpoli-
tikai törvények hatására vonatkozó tapasztalataikat e rovatban 
közölni szíveskedjenek. Szerk. 

terhet, leszünk felekezetnélkülivé, vagy unitáriussá, mivel 
ott minden 15 ével betöltött lélek csak egy frtot fizet. 

Nagy baj nálunk Somogyban, hogy a papi, tanítói 
fizetések lélekre vannak kivetve K . . . . on pl. minden 
12 évet betöltött lélek fizet a papnak, tanítónak, egyháza 
kiadásának fedezésére 3 frt 7 krt, de ha a termény ára 
emelkedik, akkor még többet fizet, egy lélekre esik 2 frt 
60 kr. egyházi adó, épen kétszerese az evangélikusoknál 
lévő adónak. 

Mielőtt az egyházpolitikai törvények életbe léptek, 
meg kellett volna a protestáns népen a terhet könnyíteni, 
ezt pedig csak az egyházak csoportosításával lehet. Mi 
szükség minden 300—500 lelkű egyháznak papot adni. 
A közelíekvő egyházakat egyesíteni kellene, miáltal a népen 
a tehert meg lehetne könnyíteni, de meg az egyesítés 
által a lelkésznek is tisztességesebb fizetése lenne. 

A konventnek oda kellene működni, hogy az állam 
tekintélyes évi segélyt adna a reformátusoknak, és ha a 
segély megadása után lettek volna életbe léptetve az egy-
házpolitikai törvények, nem lett volna annyi baj a refor-
mátus egyházakban! 

Igaza van Kaasnak: pénz és állam nem teremthet-
nek vallást és nem tarthatják fenn az egyházat, erre csak 
a hit ereje képes! 

Hithűség, fájdalom, kihalt a ref. nép nagy részében. 
Tiszta ref. egyházban nevelkedett férfi és nő pápista lett; 
egy tekintélyes ref. egyházban, egy másik ref. íöldmíves 
leánya lett pápistává, csak azért, hogy r katholikushoz 
mehessen férjhez. Szomorú jelei az időnek. 

Áldozatkészség, az is kihalt a ref. nép nagy részé-
ben. Alig adakoznak néhány forintot évenkint. azt mondják, 
fizetünk eleget, nem adakozhatunk; ha pedig építkezni 
kell és a pénzt Somogyban birtokra is kiakarjuk vetni, 
akkor azzal állanak elő, nem engedjük, birtoknak nem 
kell pap és ha mégis birtokra is kivetjük, akkor néhány 
lélek pápista lesz, mint történt egy somogyi református 
egyházban. 

Hitet, lángolót, kell a ref. gyermekek szivébe becsepeg-
tetni, e végett a népiskolai nevelést reformálni kell, kitűnő, 
a gyermek felfogásához való — kézi — vallási könyveket 
kell a ref. népiskolások kezébe adni. 

Az egyházkerületek tudtak egyházkormányzatra egye-
sülni, miért nem egyesülnek a népiskolai ügyekben is? 
A konvent hirdetne pályázatot vallási és más tanköny-
vekre. biráltatná meg tekintélyes egyénekkel és lenne az 
öt egyházkerületnek használható jó népiskolai tankönyve! 

Nt. úr, sürgesse a tekintélyes ref férfiakat, hogy 
mielőbb orvosolják a ref. egyház bajait, hogy az egyház 
necsak éljen, hanem viruljon és méltó helyét elfoglalhassa 
Magyarországban! 

Szives üdvözlettel tisztelője 
K , 1896. febr. 12. M. P. 

ev. ref. lelkész. 

A tiszáninneni Névtár ügyében. 
Nagytiszteletű Szerkesztő Ur! Recses lapja, folyó évi 

8-ik számának > Különfélék < rovatában * Beküldetett < alá-
írással, egy közlemény jelent meg, a mely a »Sárospataki 
Lapokkal* polemizálván, két olyan dolgot tárgyal, a mely. 
név nélkül ugyan, de nekem is szól. Méltóztassék meg-
engedni, hogy mindkettőre vonatkozólag elmondhassam 
rövid felvilágosításomat. Az egyik a tiszáninneni egyház-
kerület •»Névtár* ügye, a mely egyenesen reám is azért 
tartozik, mert azt én szerkesztettem. Midőn a tiszáninneni 
egyházkerület, a tapasztalatokból származott erős vonako-



dásom mellett is, engemet hízott meg »Névtárának* össze-
állításával, épen az én ajánlatomra, a régitől eltérve, új 
rovatokat fogadott el, a melyek szerint kívánta az adatokat 
csoportosítani és egybegyűjtetni. Kibocsáttatván ezen rova-
tos ivek s idejében beérkezvén azok, idejében jelent meg 
a »Névtárának általam szerkesztett első füzete. Én azon-
ban, a kinek tanulmányoznom kellett az egész ügyet, nyom-
ban megjelenése után, figyelmeztettem a legközelebbi egy-
házkerületi közgyűlést, hogy miután a »Névtár® adatai, 
az alkalmazott sorrend szerint, majdnem két évvel járnak 
hátrább, mint az egybázker. letnek más kimutatásai s ebből 
az a statisztikai visszásság és zavar áll elő, hogy más a 
lélekszám, vagy az iskolakötelesek mennyisége, stb. pél-
dául a névtárban és a tanügyi bizottságok kimutatása szerint; 
azért az egyházkerület abban állapodott meg, hogy a név-
tár kiadását az egybevágás elérhetése végett, beszünteti. 
Dacára ennek a »Névtárt* már 1893. évi tavaszi köz-
gyűlésen némelyek sürgetik, nem akarván ismerni a meg-
állapodást s ezen a gyűlésen, betegségem miatt nem lehetvén 
jelen, ugyanazon év szeptember 19—20. napjain tartott 
őszi közgyűlésen adtam meg a felvilágosítást, a mely köz-
gyűlésnek 9. számú jegyzőkönyvi határozata így szól: 

Főjegyző helyreigazító jelentése, helyeslőleg tudomásul 
vétetik; egyszersmind elrendeltetik, hogy a folyó évben 
összeállítandó névtár számára az adatok, annak szerkesz-
tőjéhez haladéktalanul beküldessenek. Természetes, hogy 
az 1893. évi adatok, a következő januáriusi. általában 
téli vizitáció által gyűjtetvén, azok én hozzám 1894. év 
nyári hónapjaiban küldettek el. Okmányilag tudom iga-
zolni, hogy még 1894. június 21. is jön kimutatás, a 
középiskolákból pedig, minthogy »Értesítőjök« még nem 
is lehetett, semmi sem. A népiskolai tanügyi bizottság elő-
terjesztése pedig, a melynek nagy szorgalmú előadóia, a 
legeiismerésre méltóbb munkát teljesíti, csak az őszi egy-
házkerületi gyűlésre jelenhet meg, a dolog természete 
szerint. 

Ez a késedelem azonban, még a legkisebb akadálya 
lett volna a Névtár szerkesztésének. De azt már nem 
tudom, hogy melyik szerkesztő lett volna képes megtenni, 
hogy új névtárt állítson elő, akkor, mikor a beküldött 
adatok, nem az egyházkerület által megállapított s már 
előbb is alkalmazott új táblázat, hanem a régi, a haszná-
latból kivetett ívek szerint állítattak össze az egyházi 
látogatás legtöbb eljárói által. Hivatkozom mindenkire, a 
ki az egyházkerületi gyűléseken jelen szokott lenni és a 
rengeteg ügyet végig hallgatja, ha nem tettem-e én erről 
jelentést? És hivatkozom arra, ha én, mint szerkesztő, 
vagyok-e oka, hogy ez évben Névtár nem jelenhetett meg? 
Ezután következett az 1895. évi januáriusi javított össze-
írás. Senkit se untatok a beérkezési számokkal. Hadd 
maradjanak azok az én kellemetességeim, csak azt ismét 
szeretném tudni: mi felelősség háramlik én reám abból, 
hogy a még 1895. nyári hónapjaiban megkezdett Névtár 
ez év január végén megjelent, akkor, a mikor mint megint 
okmányokkal igazolom, 1896. január havában is érkezik, 
sürgetésemre adat s a mi nem jön, azt magam állítom 
össze, nehezebb források után. Hogy aztán az ilyen tot dis-
crimen rerum hányattatásai között létrejött Névtárnak 
hiányai vannak, abban teljesen igaza van a »Beküldő«-
nek, de a melyekkel szemben bizony nyugodt lélekkel vál-
lalhatom el a felelősségből reám eshető részt, ha meg-
említem azt, a mit minden ember nyomtatásban láthat 
most már, azt nevezetesen, hogy az adatok ennyi után-
járás után sem a használatra kijelölt ívek szerint küldet-
tek be nekem. 

S most még csak egy pár szót felvilágosításul, a 
második dologról. Hogy szeretett püspökünk jubileumáról 

nem jelent meg külön »Emlékkönvv«, ezt bizonyára csak 
sajnálnunk lehet. Gyanúsítás helyett azonban, meg kell 
nézni, hogy milyen utasítással, rendelkezéssel, kit bizott 
meg az egyházkerület ennek elkészítésével, mert az ilyen 
megtiszteltetésnél meg szokták nevezni azt, a ki megér-
demli s nem hagyják a munkát csak úgy magától elké-
szülni, hogy aztán ha elmarad, legyen kit bűnbakul 
kijelölgetni. 

Sárospatak, 1896. febr. 24. 
Mitrovics Gyula. 

N E K R O L O G . 

L u k á c s Ödön. 
1848—1896. 

Nyíregyháza költői lelkületű lelkipásztora, felsősza-
bolcsi egyházmegyénk nagytevékenységű esperese: Lukács 
Ödön f. hó 2-án néhány napi szenvedés után a legerő-
sebb férfi korban váratlanul elhunyt. 

Egyházi közéletünk egyik jelesét vesztettük el benne. 
Munkás szellemének marandó emlékeit gyülekeze-

tében a megizmosult egyházi élet, traktusában az egyházi 
közszellem örvendetes lendülése, egyházkerületében az 
egyházi értekezlet szervezése, M. Pr. Irodalmi Társasá-
gunkban a példátlan propaganda-csinálás, irodalmunkban 
két kötet költemény, imakönyv-, beszéd-gyűjtemény, tör-
ténelmi monográfia és számtalan apró dolgozat örökíti. 
Magán életében szívélyes és kellemes; a közügyek iránt 
egyházban és államban, községben és megyében mindig 
lelkes és buzgó; szép családjában gyöngéd férj és gondos 
apa; költészet és irodalom iránt melegen érdeklődő, hala-
dás iránt fogékony kedély: íme Lukács tömör és sokoldalú 
egyéniségének legjellemzőbb vonásai. 

Élete áldásos tevékenység, halála érzékeny veszteség 
az egyházra nézve. Életében sokan szerettük, halálában 
sokan siratjuk. 

Életrajzi adatai a következők. 
1843-ban Sályiban (Szatmárm.) született, hol atyja 

István, szintén lelkész volt. Elemi iskoláit Kocsordon kezdte 
meg a szülői háznál, mert édes atyja már 1844-ben 
Kocsordra vitetett; közép- és főiskolai pályáját Sárospata-
kon végezte, hová 1852-ben kilenc éves korában került. 
Jelesen tanult mindig, csak az V-ik osztályban hanyatlott 
meg kissé, mert magán-olvasmányai miatt iskolai dolgait 
némileg elhanyagolta. Különösen a költészetet kedvelte 
nagyon s Petőfinek vagy Aranynak alig volt oly költe-
ménye, melyet már 15 éves korában könyv nélkül ne 
tudott volna. A gimnázium felsőbb osztályait és a theo-
logiai tanfolyamot kitűnő eredménynyel végezte, 1864/65. 
iskolai évben esküdt diákká, a rá következő évben a 11-ik 
gimnázium osztálytanítójává, 1867/68-ban pedig szeniorrá 
tette a sárospataki főiskola elöljárósága. 



Lukács mint pataki diák rendkívül tevékeny tagja, 
később jegyzője és titkára volt az ifjúsági önképző társu-
latnak, melyet néhány társával ő szervezett újra. Ügyes 
verselő és kitűnő szavaló volt, a mivel Erdélyi Jánosnak 
is félkölté a figyelmét s a társulat pályázatain nem egy 
díjat nyert el. Mikor 1864-ben e Lapban Ballagi Mór, 
akkori szerkesztő élesen megtámadta Szeremlev Gábor 
pataki theol. tanár »Keresztyén Vallástudomány« című 
dogmatikáját, a pataki lelkes tanítványok nevében Lukács 
és Kiss Kálmán vették védelmökbe a Hegel nyomán haladó 
mestert egy heves cikkben, melyet Ballagi éles megjegy-
zésekkel kisért. 

Lelkészi pályáját 1869-ben kezdte meg Zsurkon, mint 
segédlelkész, de már a következő év februárjában egyhangú-
lag Nyíregyházára hívták rendes lelkészül s itt maradt 
egész haláláig, habár többször és több helyre (Pátroha, 
Pazony, Buj, Debrecen) hívták. Egyházmegyéjében és kerü-
letében is gyorsan emelkedett: 1875-ben tanácsbiróvá, 
1880-ban esperessé választották. Mozgékony, előre törő 
szelleme csakhamar nemes alkotásokban érvényesült: gyüle-
kezetében már a 9 ik évben új templomot építtetett, s 
számos jótékony intézetet szervezett; egyházmegyéjében 
nagy gondot fordított a lelkészi közszellem emelésére, a 
papi tevékenység fokozására; egyházkerületében, mint gyű-
lési és bírósági tag, s mint budapesti zsinati képviselő olyan 
súlyra s tekintélyre vergődött, hogy az 1894 ben szervezeti 
tiszántúli egyházkerületi -egyházi értekezhetnek őt válasz-
tották lelkészi elnökévé. 

Az irodalmat mind végig kedvelte és a szépiroda-
lomban s az egyházi beszéd és imaírás terén hivatottság-
gal művelte is. »Kisebb versek® és »Vegyes költemények« 
cím alatt a költészetnek áldozott, számos tanulmánynyal 
és cikkel régebben ezt a Lapot, újabban a »Sárospataki 
Lapok*-at kereste fel. Egyházi beszédei és imakönyveiben 
meleg kedély, vallásos szív és hazafias érzés szólal meg. 
Utolsó nagyobb cikke mult év őszén »Papi hivatás, papi 
jellem« cím alatt e Lapból különlenyomatban is megje-
lent. Irodalompártoló buzgóságának szép emléket emelt 
a M. Pr. Irodalmi Társaságban is. melybe nagy egyház-
megyéjének jó formán minden gyülekezetét tagul bevitte 
s a kiadványok terjesztése körül mindvégig példás buzgó-
ságot fejtett ki. 

Temetése óriási közönség részvéte mellett márc. 3-án 
ment végbe. Ott volt a f.-szabolcsi egyházmegye lelkészi 
kara teljes számban, a sárospataki tanárikar küldöttsége 
(nyolc tag, Mitrovics Gy. vezetése alatt), a vármegye s a 
város tisztikara, a római, gör. és ev. egyházak küldöttsége. 
A háznál Kiss Áron püspök mondott meleg szívből fakadt 
megható imát, a templomban Nagy Máthé Albert egyház-
megyei főjegyző és kislétai lelkész tartott hatásos gyász-
beszédet, a sírnál Milcecs János Szabolcsmegye alispánja 
mondott kiváló emlékbeszédet, Rács Kálmán s.-lelkész 
pedig szép búcsú-imát. Áz elhunyt esperes koporsóját 
tömérdek koszorú díszítette, melyek között különösen szép 
volt az »országgyűlési függetlenségi és 48-as párU-é, a 
felső-szabolcsi egyházmegyéé, az összes nyíregyházi egy-

házaké, a főispáné, Gencsi Albert egyházmegyei gondnoké, 
az alispáné stb. 

Az impozáns temetés is bizonyságot tett a mellett, 
hogy Lukács Ödön egyházban és társadalomban a kiválók 
közé tartozott. 

Béke poraira, áldás emlékére! V. F. 

I R O D A L O M . 

** »A m a g y a r n e m z e t tö r t éne te« című tízkötetes 
nagy munkából az Athenaeum kiadásában megjelent 60. és 
61. füzet, melyek az Árpádház kihalásáról, az utolsó 
Árpádokról szólanak Marcsali Henrik tollából. A szöveg 
tömérdek szövegképpel van illusztrálva, szebbek a »Szent 
Margit koronája*, »A margitszigeti apáca-kolostor romjai« ; 
— »Habsburg vára": — »A morvamezei csatatér« továbbá 
Martel Károly. I. Albrecht római király és az utolsó Árpád-
házi király, III. Endre egykorú arcképei. A füzethez mű-
mellékletül van csatolva »A magyar szent korona« szines 
képe ; »Románkori egyházi régiségek a Magyar Nemzeti 
Múzeumban* Mühlbeck Károly rajzában; továbbá »A vesz-
prémvölgyi apácák 1109 évből való alapító levelének« és 
»III. Endre kettős pecsétjeinek* hasonmásai. A díszes fü-
zetek ára 30 kr. 

** A Bibl ia és a T u d o m á n y cím alatt dr. Csudai• 
Jenő, Dugovich Imre, dr.'Zelliger Yilmós szerkesztésében 
és kiadásában nagy-érdekű tudományos díszmű I-ső füzetét 
kaptuk. A negyedrét alakú, szépen illusztrált mű célja az, 
hogy »a tudomány, a bölcsészet és a hit összhangján 
munkálódjék. Hódol a tudománynak, hogy annál öntuda-
tosabban hódolhasson meg a Szentírásnak*. A mű elő-
állítása körül a hazai római k. írók nagy serege csopor-
tosult. A szöveget ezek írják s minden füzethez díszes 
mümellékletet csatolnak a kiadók. A kézalatti első füzet-
ben dr. Schlauch Lőrinc nagyváradi püspök hatalmas 
előszava olvasható, melyen az a tenor vonul végig, hogy 
»a természetes észnek és az emberi szorgalomnak az isme-
retek különféle ágaiban, tett kutatásai, felfedezései és tanul-
mányai a Bibliát nem cáfolták meg, sőt naponta, mindinkább 
szaporodnak az adatok, melyek mellette bizonyítanak: és 
mennél inkább ellentét behelyezte magát a tudomány a reve-
latióval és mennél inkább eltávozott tőle, annál nagyobb 
csalódásoknak tette ki magát* (VIII. 1.). Végkövetkeztetése 
pedig ez: »így lesz a mai tudománynyal is. Az agnosti-
cismus, mely az evolutio tanának, a kétségbeesés, vagy a 
teljes szellemi apathia utolsó stádiuma, épen olyan kevéssé 
képes a kutató és nyugtalan észt kielégíteni, mint nem az 
anyagi vívmányok a sziveket boldogítani. A visszahatás 
tehát jőni fog. A tudomány lassanként a bibliához fog 
közeledni, mert felfedezéseivel igazságot fog neki szolgál-
tatni, a látszólagos ellentétek el fognak enyészni és a tudo-
mány öntudatlanul is, a fölfedezések logikája által fog azon 
örök princípiumhoz vissza vezettetni, mely minden létnek 
Alfája és Omegája«. — Ilven szellemben van tartva ez az 

. alapjában igaz, de több helyen pápista vonásokkal színe-



zett bevezetés. Magából a munkából az I-ső füzet csak 
16 lapot közöl, melyben »Az Egvptologia és a Biblia* 
című tanulmány (írta Urai Sándor) veszi kezdetét. De 
ebben is ki van mutatva az, bogy »a Biblia nagyon sokat 
köszönhet az egyptologiának, mert ez a tudomány nem-
csak visszaállította a Szentírás szavahihetőségét, hanem 
egyszersmind a megfejtett egyptomi emlékek a Bibliának 
igen sok, eddig homályos vagy épen érthetetlen helyére 
új világosságot vetettek« (7. 1.). — A mű előfizetési ára 
egész évre (52 füzet) 20 frt, félévre 10 frt, negyedévre 
5 frt, egy hóra 1 frt 70 kr., mely összeg »A Biblia és 
a Tudomány« szerkesztősge címére (Budapest, Gyár-utca 
5. sz.) küldendő. 

E G Y HÁ Z. 
A dunántúli püspökválasztás eredménye. A 

dunántúli evang. reform, egyházkerületben üresedésben levő 
püspöki állás betöltése iránt elrendelt második szavazás 
alkalmából befolyt zavazatlapok f. hó 4-én Tisza Kálmán 
főgondnok elnöklete alatt Bóné Géza kamarás, báró Nyári 
Béla, Eötvös Károly, Molnár Béla világi tagok, Tatai Imre, 
Juhász Pál, Dózsa József lelkészek jelenlétében fölbontat-
ván, a következő eredmény derült ki : Befolyt összesen 
276 érvényes szavazat, kilenc pedig formai hiányok miatt 
érvénytelennek nyilváníttatott. Antal Gáborra esett 152, 
Czike Lajosra 124. E szerint 28 szótöbbséggel Antal 
Gábor ácsi lelkész választatott meg püspökké, kinek ünne-
pélyes beiktatása a március 25-én tartandó egyházkerületi 
gyűlésben fog eszközöltetni. 

A dévai egyházközség rendszabályai cím alatt 
Szöts Sándor lelkész nevével egy füzetet kaptunk, mely 
az egyházi adófizetés rendszabályát, a harangozás díj-
szabályzatát, a lelkészi és kántori szolgálatok díjazását, 
s végre a temetői rendszabályokat tartalmazza. Az egy-
házi adózás, melybe az összes egyházi járulékok (a köz-
alapi adó is) be vannak foglalva, az osztály-adó rendszere 
szerint akként van szabályozva, hogy a gyülekezeti csa-
ládfők vagyoni és kereseti viszonyaik szerint 10 osztályba 
soroztainak és 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 és 15 frt évi 
adóval járulnak az egyház fentartásához. — A dévai 
egyházközség, mely vallási és nemzeti érdekeink védel-
mében oly jelentékeny szerepet vitt a múltban, űgvlátszik 
most is komolyan törekszik arra, hogy Istentől nyert szép 
hivatását híven és sikeresen teljesítse. A munkás és haladó 
keresztyénség zászlaja alatt tör előre ez a szép kis gyü 
lekezet. Excelsior! 

Külföldi protestáns vendégek. Ügy halljuk, hogy 
az «Evangeliumi szövetség*, valamint az »evangeliumi ifj. 
egyletek központi bizottságának* több előkelő tagja meg-
látogatja Magyarországot a millennium alkalmából. A 
központi bizottság, tulajdonképen ülést akart Budapesten 
tartani, de ez a terv, több körülmény miatt dugába dőlt 
s a bizottság most néhány tagja által akarja magát kép-
viseltetni s rokonszenvét hazánk iránt kimutatni. 

I S K O L A . 

A középiskolák és a millennium. A közoktatás-
ügyi miniszter a rendelkezése és vezetése alatti iskolák-
ban elrendelte, az autononom iskolahatőságokat pedig 
fölkérte, hogy a középiskolákban május 9-én millenniumi 
emlékünnepet rendezzenek. Vegyenek részt benne tanulók 
és tanárok. Hivassanak meg a szülők, tanügybarátok, 
egy tanár tartson ünnepi beszédet, a tanulók szavaljanak, 
énekeljenek. Ezenkívül pedig a tanárok és a tanulók a 
helyi millennáris ünnepélyeken részt vegyenek. — Hasonló 
intézkedést tervez a miniszter az egyetemi és többi ifjú-
ság, valamint a népiskolai növendékek számára is. 

Budapesti reform, főgimnáziumunkban szép val-
lásos ünnepélyt tartottak február 29-én délután, az ifjak 
vallásos életének erősítésére. A 130. dicséret 1. versének 
eléneklése és Szabó Aladár imája után ScJiier Aladár 
VIII. o. t. szavalt, Petrich Béla VIII. o. t. felolvasást 
tartott: A realismusról, majd Derencsay Bezső VIII. o. t. 
szavalt, azután pedig Szász Károly ref. püspök tartott 
bibliamagyarázatot II. Tirn. III. r. 13—15. v. alapján, 
intvén az ifjakat a bibliával való foglalkozásra. Az ünne-
pély püspök úr imájával és Szotyori Nagy Károly 
tanár vezetése alatt ért véget. — Ilyen vallásos össze-
jöveteleket a tanárok és az ifjak együttes közreműködé-
sével minden középiskolában kellene tartani. Az ifjúságot 
nemcsak vallásos oktatásban, hanem vallásos szoktatásban 
is kell részesíteni. 

Ág. evangélikusok tanügye az 1894/95. évben. 
Volt az evangelikus egyháznak az 1894/95. évben 1340 
népiskolája 1533 tanítóval és 128,614 tanulóval; vagyona 
2.796,907 frt, évi jövedelme 865,548 frt, melylyel szem-
ben évi kiadása 863,981 frt volt. Volt az egyháznak öt 
tanítóképzője 39 tanerővel és 191 növendékkel, ez utób-
biak összesen 6337 forint segélyt nyertek; évi kiadás a 
tanítóképzésre 27,778 frtot tett ki. Középiskolája volt 17; 
165 tanárra], 4650 tanítványnyal, 3.268,600 frt vagyonnal 
és 486,685 frt évi kiadással. Theologiai intézete 3 volt, 
névszerint az egyetemes egyház által Pozsonyban fen-
tartott akadémia, a dunántúli egyházkerület által a sop-
roni lyceumban fentartott három évi theologiai tanfolyam, 
és a tiszai egyházkerület által az eperjesi kollégiumban 
fentartott theologiai intézet; e három theologiai intézetben 
13 rendes, két helyettes és hét segédtanár, összesen 23 
tanerő működött, a hallgatók száma 67 volt. 

A debreceni tankerületi főigazgatóság. A Békési 
Gyula halálával megüresedett debreceni tankerületi főigaz-
gatóság betöltése körül megindultak a kombinációk s több 
név kerül forgalomba akár aspirál az állásra annak vise-
lője, akár nem. Általában azt hiszik, hogy mint annak 
idején Békésit, úgy most is ref. tanférfiút fog kinevezni 
ez állásra a minisztérium, sőt a debreceni közvélemény 
az arra alkalmas embert is egyenesen Debrecenben keresi. 
Meglehet, hogy a debreceniek csalódnak s az általános 
hiedelem is megcsúfoltatik. A kombinációk mindenesetre 
koraiak és főrészben minden alapot nélkülöznek. A kom-
bináló, de ez ügyben számot nem tevő közönség a követ-



kező neveket hozta eddig forgalomba: Joó István, Géresi 
Kálmán, Csiky Lajos, dr. Öreg János, Dóczi Imre, dr. Bal-
lagi Géza. Hogy hovatovább növekedni fog számuk, az 
bizonyos. Wlassics miniszter eddig annyit tett, hogy kine-
vezte a helyettes tankerületi főigazgatót, Cserhalmy József 
debreceni piarista gimnáziumi igazgató személyében. Hogy 
a Schlauch és Wolafka-féle kalh. befolyás sem fog a mi-
nisztériumban semmit elhalasztani, az bizonyos. — Debre-
cenből kaptuk e sorokat. Kombinációkba nem bocsátko-
zunk, mert előttünk a személy másodlagos, fődolog az 
elv, hogy t. i. az egyetlen református tankerületi főigaz-
gatóság ismét református tanférfiúval töltessék be. Sajnos, 
hogy a miniszter az ideiglenes betöltéssel ezt a jogos 
követelményt, megsértette. Hát nincs Debrecenben refor-
mátus tanférfiú, kire az ideiglenesség bizható lett volna? 

GYÁSZ ROVAT. 
f Hézser Endre tisza-palkonvai ev. ref. lelkész 

munkás élete 84-ik, boldog házassága 34-ik, t.-palkonyai 
lelkészkedése 48-ik évében február 22-én végelgyengülés-
ben csöndesen elhunyt. Özvegyén, négy gyermekén, hét 
unokáján kivül nagyszámú rokonság gyászolja halálát. 
Béke poraira! 

f Csiszér András, nagyrákosi (Vasm.) lelkész az 
őrségi egyházmegye leik. karának jeles készültségü ifjú 
tagja e hó 22-én 34 éves korában elhunyt. Temetése 
24-én d. e. volt impozáns részvét mellett. Az elhunyt ifjú 
lelkész, noha alig öt év óta szolgálta gyülekezetét, nem-
csak gyülekezetében, de szélesebb körben is oly tisztelet-
nek s elismerésnek örvendett, hogy temetésére a vidékről 
8—10 községből sereglett össze a nép valláskülönbség 
nélkül. Halálát fiatal özvegye és három kicsiny árvája 
gyászolja. Béke poraira ! 

f Lukács Ödön haláláról a f.-szabolcsi egyházme-
gye a következő gyászjelentést adta ki. »A felső-szabolcsi 
ev. ref. egyházmegye megdöbbenve a fájdalomtól, szomo-
rodott szívvel jelenti Lukács Ödön 16 évig fáradhatatlan 
buzgó esperesének, nyíregyházai ev. ref. lelkésznek folyó 
hó 1-én délután hat órakor történt gyászos elhunytát. A 
boldogult esperes földi maradványai március 3-án délután 
három órakor fognak Nyíregyházán a vasúti sírkertbe 
örök nyugalomra tétetni. Nyíregyháza, 1896. március 2. 
»Az igazak fénylenek, mint az égnek csillagai®! Áldás és 
béke virraszszon a hü munkás emléke felett!® — Külön 
gyászjelentést adott ki a család is, az özvegy (Fabricius 
Irma) és hat kiskorú gyermek aláírásával. 

f Gaál György kőröshegyi lelkipásztor, a külső-
somogyi egyházmegye és a dunamelléki egyházkerület 
tanácsbirája, február 25-én élete 82-ik évében hosszas 
szenvedés után Kőröshegyen jobblétre költözött. Puritán 
gondolkozású, kegyes életű ember, tevékeny lelkipásztor, 
nagy erélyű egyházkormányzó volt, kit tisztelet s közbe-
csülés környezett s egymásután magas egyházi tisztségekre 
emelt. Egyházmegyéjének előbb pénztárnoka, majd tanács-
birája és esperese volt, ki míg testi erői bírták, gyüleke-
zetében, traktusában és superintendenciájában hü és igaz 

volt a rá bízottakban. Tíz év óta szemevilágát vesztve, 
két év óta szélhüdéstől sújtva, csak tengődés volt szomorú 
élete. Temetése leírását és nekrologját jövőre közöljük. 
Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A rozsályi ev. reform, egyház 

Sárközy Ignác p.-daróci lelkészt hívta meg lelkipász-
torává. — A matolcsi gyülekezet elaggott lelkipásztora, 
Csépié Mihály, beadta lemondását. — A géczi egyház 
tagjai egyhangúlag Szeöke József mándi lelkészt hívták 
meg lelkipásztoruknak; maga a választás márc. 8-án lesz. 

* Szelíd megjegyzések a haragos válaszra A 
»Sárospataki Lapok« szerkesztője, lapja 9-ik számában 
»Ujabb fajta belmisszió® cím alatt támad nagy haraggal 
a Lapunk 8. számában »Egy kis chronologia® cím alatt 
megjelent közleményre. A haragos, sőt mérges választ — 
a már megszokott hangon kívül — főkép az jellemzi, hogy 
minden egyes lövege visszafelé sül el. Kedveskedésnek, 
terjeszkedésnek, kegyhajhaszásnak minősíti a mi felszóla-
lásunkat, mely csakis azért jelent meg névtelenül, hogy 
ilyen célzatokkal távolról se legyen gyanúsítható; mert 
hiszen épen a kedvkeresők stb. szokták vastag betűkkel 
kinyomtattatni nevöket, hogy jutalmukat megkaphassák s 
ekkép megélhessenek. Aztán elmondja a szerkesztő úr, hogy 
ők »hivatalos megbeszélés tárgyává tették«, hogy mikor is 
esik hát a 80-ik évforduló, a miből nyilvánvaló, hogy 
nálok is volt olyan vélemény, a mely szerint az üdvöz-
lések most, 1896. januárban lettek volna megteendők, 
mert különben hivatalos megbeszélésre nem lett volna 
szükség. Ennek dacára a szerkesztő úr, lapja ('. számában 
szükséges és ildomos dolognak tartotta, hogy a püspök urat 
most üdvözlő politikai és egyházi lapokat, sőt az egyénen-
ként megnevezeti politikai és egyházi kitűnőségeket is, nyilt 
gúnynyal úgy állítsa a nyilvánosság elé, mint a kik azt 
sem tudják, mikor született K. B. Ugyanebben a 6. szám-
ban, bizonyára szintén a szerkesztő úr, a négy évi szüne-
telés után megjelent egyházkerületi Névkönyvet »Kedves 
vendégként* üdvözölvén, szóról-szóra ezeket mondja: * Kése-
delmes megjelenését sokan nem fogják megérteni, (!) a 
kik nem is sejtik, (!!) hogy milyen herce-hurcával, mennyi 
új és újabb kísérletezéssel jár az ehhez szükséges adatok 
összeállítása és beszerzése*. Köztudomású dolog lévén, 
hogy a Névkönyvhöz szükséges adatokat az esperesek és 
az iskolák igazgatói szolgáltatják be, minden olvasó előtt 
nyilvánvaló, hogy itt az illető egyházi és iskolai tisztviselők 
ellen van vád emelve. Ezért írtuk azt, a mit írtunk. Most 
azonban észrevévén a szerkesztő úr, hogy buzgóságában 
messze túl ment a kellő határokon, vitézül megfuvja a 
hátrálót, azt mondván, hogy »sem espereseket, sem igaz-
gatókat nem vádolt (ezt csak gonosz célzat sugalhatta 
ellene), mert lehet baj — a minthogy van is — a rend-
szerben s volt baj a táblás ívek különbözőségében is«. 
Helyes! Az espereseket és igazgatókat ne üssük, mert azok 
vissza találják ütni; hanem üssük a rendszert, meg a 
táblás íveket, azok elbírják. De hát a rossz rendszerért 
és a különböző táblás ívekért megint kik a felelősök ? 
Hát mindenkit és mindent felelőssé tehetünk a Névkönyv 
hiányaiért, csak épen az összeállításért felelős egyén nem 
érinthető? Higyjék meg uraim! nem az teszi tönkre a 
nagyságokat, a ki esetleges tévedéseiket vagy mulasztásaikat 
szóvá teszi, mert hiszen nagyon apró nagyság lenne az, 



a kit az ilyen felszólalások is képesek lennének tönkre-
tenni ; hanem igenis az árt igen sokat a nagyságoknak, 
de egyúttal önmagának és a közszellemnek is, a ki ezeket 
a nagyságokat kritikán felül állóknak tartja s őket még 
mások rovására is, minden áron mentegetni kész. Sehol 
a világon nem szabad ily érzékenynek lenni a kritika 
iránt, de különösen nem szabad épen Sárospatakon, hol 
a kritika metsző kését minden tekintet nélkül, a legtöbb 
emberrel szemben kíméletlenül, sőt sokszor gorombán 
kezelik. Végezetre még csak azt kell kijelentenünk, hogy 
ha a szerkesztő úr ünnepélyesen kinyilvánítja, hogy soha, 
egyetlen cikk sem jelent meg tőle névtelenül, vagv álnév 
alatt, s mint szerkesztő is egyáltalában nem adott közre 
névtelen vagy álnevű cikkeket: mi készséges bűnbánattal 
elfogadjuk a ránk pazar kézzel szórt »besúgó«, »bujkáló*. 
»élősdi« és több efféle címeket s erősen szégvenelni fog-
juk magunkat; ellenkező esetben azonban, ugyanazokat a 
szép címeket nyugodt lélekkel és teljes joggal egytől-egyig 
visszakínáljuk a t. szerkesztő úrnak. Chrovologus. 

* A ke resz tyénség ügye J a p á n b a n A mult év 
szeptember havában az amerikai misszió-társulat egv 
bizottságot küldött Japánba megvizsgálandó a missziói 
működés eredményét. A bizottság jelentése szerint a pro-
testáns hittérítés 1859-ben vette kezdetét Japánban. Tizenkét 
esztendei kinos küzdelembe került, míg legyőzhették az 
idegenek iránt való gyűlöletet és a keresztyénség ellen 
irányult előítéleteket. A hittérítők munkájának mondhatni 
1871 óta van szemmel látható eredménye. Ezóta a japá-
nok letettek e keresztyének ellen való gyanakodásról. A 
nem-keresztyén pártvezérek is szívesen és elismerőleg 
nyilatkoznak a keresztyén jellem értéke és ereje felől. 
A hittérítők szabadon járhatnak mindenfelé az egész biro-
dalomban. A biblia és a ker. irodalom termékei közkézen 
forognak. A foglyokat keresztyén evangélisták látogatják. 
Az állami iskolák nagy részében ker. tanítók alkalmaz-
vák. A keresztyénség hatása immár érezhetővé kezd válni 
a társadalmi életen, a törvényeken, a hadseregben, az 
irodalomban s a közgondolkodás irányításában. Jóllehet 
a bevallott keresztyének száma még mindig nem mond-
ható nagynak. A japán egyház nem sokára nélkülözheti 
a misszionáriusok segélyét, s a bizottság szerint azt az 
időt nem azáltal kell siettetni, hogy még több hittérítőt 
küldjenek Japánba, hanem időnként nagytudományú és 
míveltségű lelkészek és felolvasók tárják fel a nép előtt 
a keresztyénség sokféle áldásait. S különösen a keresz-
tyén irodalomra kell nagy súlyt fektetni, mivel a külön-
böző buddhista felekezetek egészen elárasztják a birodal-
mat kathekismusaikkal és egyéb iratkáikkal. A japánoknak 
velők született függetlenségi érzetük bizonynyal nyilvá-
nulni fog az egyházuk megalakulásában is. 

A D A K O Z A S . 
Az »Evang. Theologusok Otthona« javára: 
I. Dr. Dobrovics Mátyás 25 forint (1896. évre); 

br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő 100 frt; Trsztyénszky 
Ferencz esperes 50 frt; dr. Masznyik Endre theol. akad. 
igazgató 50 frt; Pukánszky Béla theol. akad. tanár 15 frt; 

Plachy János ev. lelkész gyűjtése 3 frt 03 kr.; Sárkány 
Sámuel ev. püspök gyűjtésé 18 fr t ; Dax György ev. lel-
kész gyűjtése 15 frt 30 kr.; Bulkeszi gyülekezet 5 forint. 
Összesen 281 frt 33 kr. 

II Machács Pál gyűjtése 5 frt; Ritter Károly evang. 
esperes gyűjtése 5 frt; A miskolci ev. gyülekezet 100 frt 
alapítvány; Rrunner Mihály 1 frt; Petri Károly ev. lelkész 
gyűjtése 10 frt ; Vargha Emil ev. lelkész gyűjtése 5 frt; 
özv. Hückel Zsuzsanna 2 frt: dr. Hückel Ernő 5 frt; Rartal 
Antal ev. lelkész gyűjtése 2 frt 38 kr. Összesen 135 frt 
38 kr. Az I. és II. kimutatás együtt 416 frt 71 kr. 

III, Wigand Mór 100 frt; Gsapli István ev. tanító 
gyűjtése 2 frt 65 kr.; A sókúti ev. gyülekezet 2 frt 50 kr; 
Kovácsy Gyula ev. lelkész 50 kr.; Soltz Vilmos 1 forint; 
br. Prónay Róza 10 frt; br. Prónay Irma 10 frt ; Döröcskei 
ev. gyülekezet 1 írt; Fuszek István gyűjtése 17 forint; 
Nádosy Kálmán 5 frt; A rajkai ev. gyülekezet 6 forint; 
Ringbauer Gusztáv ev. lelkész 2 frt; Homola István ev. 
lelkész gyűjtése 9 frt 60 kr.; az a.-sajói ev. gyülekezet 
1 frt; az oroszvári ev. gyülekezet 2 frt; Klein Samu fel-
ügyelő A.-Sajó 1 frt; dr. Shreiner Károly esp. felügyelő 
Sopron 20 frt; az agárdi ev gyülekezet (Nógrád) 2 frt; 
a járfalusi ev. gyülekezet (Mo.-ony) 2 frt; Wenk Károly 
ev. lelkész Járfalu 2 frt; Elisabet nővér gyűjtése a dia-
konisszák közt Pozsony 6 frt 50 kr. Összesen 203 frt 
75 kr. Az I., II., III. kimutatás együtt 620 frt 46 kr. A 
kegyes adakozóknak hálás köszönet. 

Pozsony, 1896. március 1-én. 
Dr. Masznyik Endre, 

theol. akad. igazgató. 

P á l y á z a t . 
A debreceni ev. ref. főiskolában egy jogi tanszékre 

pályázat hirdettetik. 
Annak tantárgyai: kereskedelmi- és váltójog, peres 

és perenkívüli eljárás. Óraszám maximuma a speciál colle-
giumokkal együtt hetenként 12. 

A képesítettségre nézve egyházi törvényünk 488. §-a 
alapján megkívántatik a jogi doktorátus és az egyetemi 
magántanári képesítés; ha ez utóbbi nem volna meg, a 
megválasztandó köteles azt két év alatt megszerezni. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A megválasztandó tanár az országos tanári nyug-

díjintézetnek az egyházkerületi megállapodások szerint jogo-
sított és kötelezett tagja. 

Hivatalát az 1896/97. tanév kezdetével foglalja el 
szaktudománya körébe eső székfoglaló beszéd megtartá-
sával. 

Tanári javadalom: rendes tanári fizetés évenként 
1500 forint; öt izben korpótlék 100—100 forint; lakbér 
fejében évenként 400 forint. 

Pályázók kérvényöket keresztlevéllel, védkötelezelt-
ségök teljesítéséről szóló bizonyítványnyal, képesítési, eset-
leg alkalmaztatásukról szóló okmányokkal felszerelve a 
tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöki hivatalához Deb-
recenbe 1896. március 31-ig adják vagy küldjék be. 

Kelt Debrecen, 1896. február 24. 
Kiss Áron, 

püspök. 
HORNYAN8ZKY VIKTOR KONYVNYOMDA.IA BUOAPKSTRN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX. kerlllet, Pipa-utca V.'i. .szám, hová a kéz i ra tok 

c imzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánszky Tiktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), h o v á az elöfiz. és h i rdet , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előf ize tés i Ara: 

Félévre: 4 frt 50 kr; egész évre: 9 frt. 
Egyes szám ára 20 kr. 

A keresztyén ifjúsági egyesületekről. 
II. 

Az if júság alat t itt azt az életszakot értem, 
a mely nemcsak az évek bizonyos számában áll, 
hanem a melyben a fiatal ember tele van a nemes 
lelkesedés tüzével is minden iránt, a mi szép, 
jó ós igaz. 

Az ily ifjú je l lemvonása a gondolat világában 
az ideál, a legmagasabb eszménynek oly köz-
vetlen érzése a szép, jó és igaz minden terén, 
mintha szemeivel látta volna megtes tesülve; ámcle 
van-e idealisabb felfogása a teremtésnek, az em-
bernek, mint az evangeliumi, mely szerint Isten-
szeretet, az ember t szeretetből saját képére terem-
tette s tökéletesedése abban áll, hogy Isten felé 
törekedjék s elhárí tson minden akadályt, a mely 
az összhangot te remtője közt ós közte zavarja. 

A szív világában jellemzi az if júságot a heves, 
a reflexió nélküli érzelem, a kizárólagosság, a teljes 
odaadás ; a kit szeret, egészen bírni akar ja , vi-
szont magát neki tel jesen átadja. De van-e na-
gyobb szeretet, mint Krisztusé az emberekhez ; 
Ő is kivánja, hogy az ember válaszszon közte ós 
a világ között, az í r ás mondja, hogy két ú rnak 
nem lehet szolgálni, ele aztán életét is adta az 
emberekér t , még pedig nemcsak azokért, a kik 
szeret ték, de azokér t is, a kik gyűlölték! 

Az akarat világában jellemzi az ifjút a tevé-
kenység, távoli, magas, de nehéz — szinte elér-
hetet len — célok ki tűzése s önfeláldozással való 
törekvés azok elérésére, a mi egy szóval kife-
jezve, a hősiesség. De van-e a tör ténetnek na-
gyobb hőse, mint Krisztus u runk , a ki nem 
százezrek vérének kiontásával szerezte meg a 
maga hősiességét, de a maga vérét engedte 
— mint Is tennek báránya — ontani a bűnös 
ember i ség vá l t s ágá ra ! Valóban, nincs ellentét 
t. k. az i f júság jel lemző vonásai ós az evang. 
igazságok közt, sőt azok a végpontok, melyek 
felé az iljú gondolata, szíve, aka ra t a irányul, 

rokonok azokkal; az ifjú azt érzi, a minek lenni 
kellene, az evangelium tudja, hogy igazságai be 
fognak telni; az if júság magas eszményekér t 
hevül, az evangelium központját egy eszményi 
magasztosságú tény képezi. 

A ker. ifj. egyletek eszközeinek központja 
tehát a Szentírás, de bizonyára sok esetben, tel-
jesen céltévesztett dolog volna, ha az egyesüle-
tek egyebet se tennének, minthogy ima és bibliai 
órákat t a r t sanak ; sőt igen fontos, hogy az egye-
sület vezetői e tekinte tben a legnagyobb t ap in -
tattal j á r j anak el, nehogy ellenszenvet kel tsenek 
fel; s épen ezért feltótlenül szükséges, hogy a 
vezetők közt idősebb, mindenese t re tapasztal t 
férfiak is legyenek. Sok fiatal ember fél a Szent-
írástól; nem kell tehá t annak olvasását ezeknél 
erőltetni, hanem hagyni, hadd ismerjék ós sze-
ressék meg az evangél iumot azok életéből, a kik 
már ismerik, szeretik ós életök zs inórmértéke-
ként követik! Az í rás mellett az egyesületek 
működésének eszközéül szolgálhat mindaz, a mi 
az il júság erkölcsi, értelmi, és testi jólétét emeli, 
s Isten akara tával egyező; a mi nemes szóra-
kozást, hasznos i smereteket ád; a művészet iránti 
fogékonyság emelése, a ker. szeretet munkái , mind 
az, a mivel az ifjak sorsán könnyíteni lehet, segé-
lyezés, foglalkozás, a lkalmaztatás közvetítése stb. 
Persze a ker. szellemen kívül, a melynek az 
egyesületben ura lkodni kell, sok függ attól, hogy 
milyen körülmények közt él, mennyien vannak 
s kikből kerülnek ki tagjai, milyen külső esz-
közökkel, anyagi erővel rendelkezik; mert ha 
van saját helyisége, különösen e célra épült háza, 
az felette megkönnyít i a s ikeres működést , mer t 
az egyesület tagjainak oly otthont, találkozó he-
lyet adhat , a hol idejüket célszerűen, hasznosan, 
kellemesen, barát i körben tölthetik el, s nem 
kell kávéházba, korcsmába menniök, ha társa-
ságot keresnek. 

A rendelkezésemre álló idő nem engedi 
meg, hogy mindezekre bővebben kiterjeszked-



jem, de két ellenvetésről mégis meg kell emlé-
keznem. 

Azt fogja talán valaki mondani, hogy ez 
mind szép dolog, de hisz az idealistának való, 
mert lehetnek egyes, otthon igaz vallásosan ne-
velt, buzgó fiatalok, a kiknél ez az evangelizálás 
beválik, de a nagy tömegeket ez úton-módon az 
evangéliumnak megnyerni s ez által javítani, 
emelni lehetetlen. 

Talán így első hallásra úgy nézhet ki a 
dolog, de nem úgy van s erre tényekkel felel-
hetek. Alig fél százada, hogy — jóformán egy 
időben — több ponton alakultak a positiv ker. 
hit alapján iíjúsági egyesületek, eleinte egyház-
községek, hitfelekezetek keretében. 1855. évben 
Párisban összejöttek képviselőik s elhatározták, 
hogy miután a cél nem az egyes egyházak ér-
dekét szolgálni, hanem az ifjúságot minél nagyobb 
számban gyűjteni a köré az evangelium köré, a 
melyhez az ember semmit hozzá ne tegyen, s 
abból semmit el sem is vegyen, tekintve a kül-
földön lévő sok fajta, de azért az ev. alapján 
álló felekezeteket; az összes egyesületek egy 
hitfelekezethez nem csatlakozó, evangeliumi szö-
vetséget alkotnak. Ugyanakkor számba vették 
az egyesületeket; volt 322 egyesület 27,860 tag-
gal; 1894. évben Londonban ötven éves fennállását 
ünnepelték meg az egyesületek az intézménynek; 
ekkor az egyesületek száma már 5109-re, a tagoké 
456,142-re emelkedet t ; csak pár napja vettem 
az értesítést, hogy már ez időszerint közel jár 
az egyesületek száma a 6000-hez és így a tagok 
száma minden valószínűség szerint megüti a fél-
milliót. Ezek tények, melyekkel szemben nem 
lehet mondani, hogy az intézmény csak idealisták 
képzeletében élhet vagy hogy az evangelium köré 
csak egyes kiválólag buzgó lelkű ifjat lehet vonni 
s tömegeket nem; hozzátehetjük még, hogy az 
egyesületek leginkább Amerikában és Angliában 
terjedtek el (Amerikában 1439 egyesület van 
245,000 taggal, Angliában 658 egyesület 87,464 
taggal); azt pedig még bizonyára senki sem 
hallotta, hogy Amerika és Anglia a képzeletek, 
az impraktikus dolgok hazája; sőt ellenkezőleg a 
a gyakorlatiasság es a számító józanság földje; 
és aztán milliókra rúg az a vagyon, a melylyel 
az egyesületek ugyanott bírnak, mert hisz több-
nyire saját egyesületi házaikban, sok esetben 
palotáikban vannak elhelyezve. És honnan vették 
e vagyont? A szülék készséggel áldoztak, mert 
fiaik életének kívánatos fejlődésére áldásosnak 
ismerték fel ez egyesületeket; áldozott az érdek-
lődő nagyközönség; de áldoztak —- s ez a leg-
jellemzőbb — nyereségre alakult vállalatok, s 
ezek közt különösen vasúti társulatok, mert egy 
lelkiismeretesebb hivatalnoki kar került ki az 

egyesületekből és annak következtében a vasutak 
által balesetek miatt kifizetni szokott kártérítési 
összeg felényire apadt le. Mint már említettem, 
az egyesületek szövetséget képeznek, mely mintegy 
aranyhálózat terjed szét az öt világrészen, hogy 
ezer és ezer ifjú lelkét hajtsa ahhoz, a ki maga 
is ifjú volt ós az ifjúságnak örök időkre eszmény-
képéül szolgál. Ennek a szövetségnek, eltekintve 
az országos bizottságoktól, egy nemzetközi köz-
ponti bizottsága székel Genfben, melynek ott lakó 
tagjai képezik a végrehajtó bizottságot és e mellett 
van egy 18 tagból álló tanácskozó testület, mely-
ből mindenik egy-egy államot képvisel ós a mely-
ben hazánk évek hosszú sora óta önálló képvi-
selővel bír. 

A másik kifogás, hogy hát, ha mind ez így 
is áll, nálunk idegenszerű, melyet meghonosítani 
sem nem lehet, sem nem kívánatos. A mi az 
idegenszerűséget illeti, azt csak épen annyira 
lehet felhozni, mint az evangelium vagy a refor-
mációra vonatkozólag, azok is kívülről jöttek be 
hozzánk; ha azok üdvösekké lettek és velük 
összeforrottunk, ez intézmény sem maradhat ide-
gen, mert az evangéliumon alapul; ós ha a világ 
öt részén, az amerikaitól az arabig, meghonosodott 
ós üdvösen működik jóformán mindenütt, hová 
az evangelium elhatott: miért ne gyökerezhetnék 
meg nálunk, a kik a szép, nemes és igaz iránt 
nem. csekélyebb érzékkel vagyunk megáldva, 
mint a föld bármely más népe. 

Hogy nálunk hasznos, sőt áldásos lehet : 
ennek bővebb igazolása valóban csak akkor 
volna szükséges, ha volna vélemény, a mely 
if júságunkat oly kitűnőnek tar taná, hogy annak 
további javításán, emelésén, nemesbítésén fáradni 
felesleges. De ily elfogultság mégis az elmékben 
alig van, sőt meglehetősen általános és jogosult 
is a panasz, hogy a jó erkölcsök a köznépnél 
is igen meglazultak, az intelligens fiatalságnál 
pedig e mellett oly kevés a komolyság, az egyéni 
felelősség és a komoly kötelességek tekintetében 
gyakran oly frivolitás jelentkezik, mely méltó 
aggodalmakat támaszt fel a jövő tekintetében. 
S ha mind ehhez hozzáveszszük, hogy kevés 
állam van, mely oly nehézségekkel küzd, mint 
a magyar, nemcsak vallási vagy társadalmi, de 
egyenesen hazafi érdek és kötelesség minden 
alkalmas eszközt felhasználni arra, hogy a ha-
zánk fiatalságában lévő testi és lelki erő minél 
inkább fokoztassék, nemesíttessék. 

Egyébiránt e kifogással szemben is tényekre 
hivatkozhatom. Nevezetesen, ha nem utalhatok 
is ez egyesületek nagyobb elterjedettségére ha-
zánkban, annyit, hála Istennek, mégis mondha-
tok, hogy van már hazánkban is több és a mi 
különösen a mi pesti magyar »ref. ifjúsági egye-



süle t«-ünket illeti, az 1892. év óta áll fenn, a 
közönség érdeklődésében és tagjai számában 
folytonosan gyarapszik (ez idő szerint mintegy 
180 tagja van), nagyobb zene- és felolvasó esté-
lyei igen látogatot tak s he tenként tar tot t kisebb 
összejövetelek is, (az egyiken vallásos vagy tudo-
mányos tárgyról tar ta t ik felolvasás vagy szabad 
előadás, a másikon tisztán biblia magyarázat) , 
eléggé lá togatot tak; a mi pedig még örvenclete-
sebb, az ifjú tagok közül mind többen ós többen 
vesznek a munkában cselekvőleg részt, és re-
méljük, hogy Isten segítségével szaporodni fog 
azok száma, a kik el fogják mondhatni , a mit 
csak nemrég egy eltávozott kedves tag tá rsunk 
hozzám intézett levelében írt, hogy segítségére 
voltunk abban, hogy Istenét feltalálja. Pedig mi 
nagyon szegények vagyunk, nagyobb összejöve-
teleinkhez a budapest i ág. evang. egyház szíves 
volt dísztermét rende lkezésünkre bocsátani, heti 
összejöveteleinket pedig a budapest i ref. theologia 
t e rmében tar t juk, mely azonban maga is szegé-
nyesen van elhelyezve ehhez a palotához képest , 
de azért ez nem akadályozza abban, hogy raj-
tunk testvéri készséggel segítsen, sőt az igaz-
gatóság mindenben a legszívesebben j á r kezünkre . 

Tisztelt közönség! zárom szavaimat s befe-
jezésül csak ismételhetem, hogy a mi fiatalsá-
g u n k r a nézve keresztyén ós hazafias szempont-
ból egyaránt fontosnak ós kívánatosnak tar tom, 
hogy életének zs inórmértékéül az evangéliumot, 
vezéréül a Megváltónkat fogadja el s e tekintetben 
nem szorítkozom felekezeti ós nemzetiségi állás-
pontra, va lamennyire nézve áll, hogy minél igazibb 
hívei az ifjak a Krisztusnak, annál inkább képe-
sek szolgálni a hazát, annál nagyobb mérvben 
já ru lnak a tá rsadalmi vérző sebek orvoslásához, 
ós annál inkább megszűnnek a társadalmi, fele-
kezeti, nemzetiségi ellentétek, mer t az örök igaz-
ságok szolgálatában állanak, s e teremben, annak 
felavatásakor hallottam ama felséges és igaz tant, 
hogy »az örök igazságok közt örök béke honol«. 

Tisztelt közönség, az ezredéves ünnepélyt a 
nemzet minden i rányban igyekszik megünnepeln i 
ós emlékezetessé tenni. Az elmúló ezredben sok 
vér folyt, a jövő ezer év, remélhetőleg, a m u n k a 
és a szeretet időszaka lesz; adja az Úr, hogy a 
m u n k á b a minél több szeretet vegyüljön és a 
szeretet minél munkásabb legyen; akkor — biz-
tos vagyok benne — itt is e kedves városban, 
ós a hazában mindenfelé fognak ily keresztyén 
ifjúsági egyesületek keletkezni s áldásosán fog-
nak működni. Az Úr adja, hogy úgy legyen! 

Ssilassy Aladár. 

I S K O L A Ü G Y . 

Az első magyarországi ref. theologiai 
önképzőkör. 

Dr. Török István, a ki jelenleg a kolozsvári refor-
mátus kollégium történetének megírásával foglalatoskodik, 
múltkoriban egy vedlett táblájú könyvet adott át nekem, 
mely talán ez alkalommal került évtizedek óta először 
napfényre a könyvtár valamelyik elrejtett zugából s meg-
kért, hogy ha abban valamely érdekes dolgot találok, 
közöljem vele. 

A fakó betűs, helylyel-közzel olvashatlan írással írott 
könyv a század elejéről való jegyzőkönyv, melynek mind-
járt az első lapján ezeket olvasám: Tiszteletes tudós Sala-
mon József ür, kollégiumunkban a theol. tudományok 
hasznos tanítója, folyó 18^5. év 21-én előadván, hogy 
mily nagy kár az, hogy a lelki tanítói pályára készülő 
ifjak, megfelelő előkészület nélkül menvén ki az ekklé-
zsiákba, lelki tanítói tisztüknek nem tudnak kellően meg-
felelni ; ennélfogva — a bajon segítendő — ajánlja egy 
papi gyakorló-intézet felállítását, a hol az ifjak a lelkészi 
hivatalra való minél teljesebb kiképzést nyernének. Elő-
adja továbbá, hogy neki van is már készen egy tervezete, 
melyet az altenburgi (?) egyetemen levő ilynemű intézet ter-
vezetéből készített a körülmények által kivánt módosítással 
s ajánlja, hogy fogadják el azt.»Ha ez elfogadtatnék — mondja 
a jegyzőkönyv szerint Salamon— s ha ezen tiszta szívből 
származott, jó célzatü igyekezet mellett alapítandó gyakorló-
intézet másokat is hasonlók alapítására serkentene, a 
hazára háramlandó nagy haszon és sikeren kívül osztoz-
nánk még azon tagadhatlan édes önérzetből származó 
tiszta örömökben is, hogy mi voltunk hazánkban ily köz-
hasznú papi gyalcorló-intézet legelső kezdői«. 

A növendékek, a kikhez Salamon J. ezt a beszédet 
intézi, nagy örömmel fogadják az eszmét s ilyenformán 
megalakul a kolozsvári ref. kollégiumban az első magyar-
országi theol. önképzőkör. 

Nem áll módomban végig tanulmányozni az összes 
ekkor fennállott hazai theol. akadémiák történetét, hogy 
ennek az alapján mutassam ki, mennyiben felel meg e 
jegyzőkönyv tudósítása az igazságnak s elfogadható-e tör-
téneti. ténvnek ciz a,z állítás, hogy ez az első ilynemű hazai 
intézet? Azonban én elfogadom ilyennek az áttanulmányo-
zás nélkül is, mivel erre nézve elég garantiát találok a 
Salamon József nevében, a ki ezt a nyilatkozatot tette. 
Mert én nem tételezem fel róla, a kinek nevét a külföld 
is ismerte és becsülte, s a kit a göttingai egyetem tisz-
telt meg a doctori címmel, hogy ez a kiváló tudós, akár 
tudva, akár tudatlanul meghamisítani akarta volna az igaz-
ságot. Neki bizonyára ismernie kellett alaposan az ez idei 
theol. akadémiák szervezetét, különben nem tette volna 
ezt a nyilatkozatot. Azt pedig, hogy egyszerűen pia fraus-
nak minősítsük, a mivel csupán ambitionálni akarta volna 
az ifjúságot, nem szabad egy olyan komoly tudóssal szem-
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ben föltenni. S milyen volt az első hazai theol. önképzőkör 
szervezete és munkássága? 

Az önképzőkör élén állott a theologiai tanár. (Ez 
időben a kolozsvári iskolánál egy és pedig Salamon J.) 
Továbbá két helybeli tanár vagy pap. (A jegyzőkönyv 
szerint az akkori kolozsvári papok, még pedig : .Herepei 
Gergely és Csiszár Sámuel, később Vadas József.) 

Az intézet három szakosztályra oszlott, ú. m. homi-
letikai, liturgikai és katechetikai szakosztályokra. Tagjai 
voltak a tudományokat végzett ifjak, a kik papi hivatalra 
szándékoztak az officialisokon kezdve, s a theol. classis 
két gradusai. (Ebben az időben tudvalevőleg a cursus két 
év volt.) A tagok kétíélék lehettek: dolgozók és résztve-
vők. Ezek az első évi theologusok, amazok a másodéviek 
és a már végzettek, de az intézetnél tanítóul alkalma-
zottak. Gyűlések hetenként kétszer tartattak és pedig 
szerdán és szombaton 6—8 óráig. 

A gyűléseken részint megadott textusra írt eredeti 
prédikációkat mondanak el, részint a Heidelbergi Káté 
alapján katechisatiót tartanak, majd eredeti esketési, úrva-
csorai, keresztelési agendákat olvasnak fel, s ezekre a 
tagok megteszik észrevételeiket. Később, hogy az előadás-
ban gyakorolják magukat a növendékek, jelesebb szónokok 
(kedvelt volt különösen Kölcsey) műveiből adnak elő 
egyes szebb részeket. Az 1839/40-ik év első gyűlésén a 
vitatkozást (disputatio) is felveszik programmjukba, a mely-
nél egy, a felügyelő tanár által kinevezett, defendens 
köteles a felállított tételt védelmezni két, ugyancsak kine-
vezett, opponens ellen. Majd egyes szebb beszédekből 
vázlatot készítenek, 1843-ban pedig németből átdolgozott 
beszédekkel is találkozunk. 

Mindezekből látszik, hogy az önképzőkör kiterjesz-
tette munkásságát a practica theologia minden ágára. De 
aztán csakis erre. Mert a practica theologián kívül más 
theologiai tudomány kultiválásának nyomaival sehol sem 
találkozunk. És épen e tekintetben különbözik a mai 
theol. önképzőköröktől és ez vezetett arra a következte-
tésre, hogy ez az úgynevezett papi gyakorlóintézet nem 
más, mint a mai theologiákon levő két intézmény, t. i. az 
önképzőkör és seminarium embrionális egysége. Csak 
később, mikor a viszonyok jobbra fordultak, a theologiai 
akadémiák a kor kívánalmainak megfelelő szervezetet 
nyertek, tanárokkal jobban elláttattak s a practica theo-
logia is önálló tudomány lett — csak akkor fejlődhetett 
ki ezen papi gyakorló-intézetből, a jelenlegi theologiákon 
meglevő két intézmény, az önképzőkör és seminarium. 

A tagok munkásságát, ha a bemutatott műveket 
és az ezekre írt és mondott bírálatokat nézzük, minden 
tekintetben kielégítőnek találjuk, természetesen nem hagyva 
figyelmen kívül, hogy kezdőkkel és ezelőtt egy fél század-
dal élőkkel van dolgunk. Mert teszem fel, hogy némely 
beszédek mód nélkül virágosak, frázisokkal telvék, vagy 
értekezésszerűek, hogy analytikai prédikációkat írnak olyan 
textusokra, a melyek synthetikait kívánnának természe-
tüknél fogva és megfordítva, hogy a felosztás legtöbbnél 
ez : I. miben áll a dolog ? II. Mi annak haszna, gyümölcse ? 

és hogy védelmezik a bírálók a chartából való előadás 
előnyét a charta nélküli felett, hát bizony ezek a hibák 
csaknem minden kezdővel közösek és megteszik a mai 
theolgusok is, holott pedig négy és nem pedig két évig 
tanulják a theologiát és öt vagy több tanártól és nem 
egytől. 

Megemlítek most egy párat a kör kiválóbb munkásai 
közül, a kik itt mutatták be munkásságuk első zsengéjét, 
itt próbálgatták szárnyaikat az emelkedésben és a kik 
közül egyik olyan magasra emelkedett, hogy elérte Erdély 
püspöki székét. 

Legnagyobb érdeme van mindenesetre a kör meg-
alapításában és annak helyes irányban való vezetésében 
a már említettem theol. professzornak, Salamon Józsefnek, 
a ki igazi kedvvel, szeretettel, lelkesültséggel munkált 
ebben a körben is tanítványainak kiképzésén. A jegyző-
könyv tanúsága szerint 1835-től 1848-ig egyetlen gyűlés-
ről sem hiányzik. Ezeket a gyűléseket használja fel arra, 
hogy a rendes tanítás keretében elő nem adott fontosabb 
kérdésekkel megismertesse tanítványait. A bemutatott mun-
kákat és az ezekre írt bírálatokat talpraesett, helyes észre-
vételekkel kiséri. Majd az egyes gyűlések végén oktatást 
ad az interpunctióra, az andó-endő használatára nézve; 
szól a rokonság és a sógorságról, a papi meghívásról, a 
papi képviselet hiányosságáról; magyarázza a keresztelés, 
és házasságról szóló canonokat. Homiletika-történetileg ér-
dekes a kezdő beszédről és annak kívánalmai, törvényei-
ről mondott megjegyzése. Ugyanis itt jellemzi a magyar-
országi és erdélyi szónokoknál divatozó szokásokat a kezdő 
beszéd (exordium) megalkotására nézve s azt mondja, hogy 
míg amazok rendesen a contextussal foglalkoznak kezdő 
beszédeikben, addig ezek floskulusokon vagy messziről 
vett (longe petitum) eszméken kezdik a beszédet. Majd 
az egyik gyűlésen a dispositio szükségességéről és hasz-
náról beszél, egy másikon ajánlja melegen a leendő papok-
nak a katechizálást, mert — a mint mondja — a míg 
ez divatozott, a vallásos élet is elevenebb volt a népnél. 

Az 1843. évben, a 64-ik gyűlésen ajánlja, hogy a 
növendékek tanulják a zsidó nyelvet, mert az iskolánál 
újonnan alkalmazott írástanító, Deutsch Móritz úr vállal-
kozott a tanítására. A tagok nagy része ajánlkozik is, de 
hogy mennyire haladnak aztán a zsidó nyelvtudományban, 
arról már nem számol be a jegyzőkönyv. 

Gyakran ad utasításokat Salamon, hogy micsoda 
munkákat szerezzenek meg az intézet könyvtára számára 
s azt ő maga is nem egy becses munkával gyarapítja a 
jegyzőkönyvi köszönetek tanúsága szerint. 

Mindezek mutatják, hogy Salamon József nemcsak 
kora műveltségének és tudományának színvonalán álló 
tudós volt, de egyszersmind tanítványai előhaladását, fej-
lődését őszintén és igazán szivén hordozó és munkáló 
tanár is. 

Hogy már a kör kiválóbb munkásai közül említsek 
egyet-kettőt, ime első sorban is, a ki nagyok között leg-
nagyobb, a későbbi erdélyi püspök: Nagy Péter. Neve 
először az 1836/37. iskolai évről szóló jegyzőkönyvben 



szerepel, mint első éves theologusnak. Más működése a 
körben ez évről nem maradott fenn, minthogy egy novem-
beri gyűlésen polémiába bocsátkozott a jelenlevő Herepei 
Gergelylyel. A jegyzőkönyv nem elég világos, azonban a 
mennyire kivehettem, azt vitatta Herepeivel szemben, hogy 
a túlságos törekvés a declamatióban való tökéletességre, 
rovására eshetik igen könnyen a beszéd hallhatóságának 
és épületességének. A vitát Salamon dönti el bölcs mér-
séklettel. Az 1838/39. iskolai évben a logika preceptora 
s mint ilyennek egy beszédét birálja Ilory Farhas, az 
erdélyiek kedvelt költője akkoriban. A beszéd — fájda-
lom — még akkor elveszett, a mint a biráló mondja, de 
a birálat arról fenmaradt a jegyzőkönyvben. Textusa 
volt: Máté XVIII. 20. s beszél felette a hitről. Felosz-
tása: I. Milyennek kell lenni a ker. hitnek? II. Mik gyü-
mölcsei ? A beszéd analytico-syntheticai. Biráló szerint: 
»illedelmes képekkel és hasonlatokkal dús«, »dicsérendő 
főkép a nyelv, a melylyel írva van, alantabb álló a tudo-
mányosnál, fönnebb a mindennapinál*. »Megható és szív-
hez szóló a berekesztő vers s annyira odaillő, hogy 
külön szemlélve kételkednénk, ha vájjon a munka van-e 
ehhez készítve vagy az ehhez ?« »Az ily munka kettős hasz-
not ad, írójának dicséretet szerez, másoknak ösztönt hasonló 
írására* stb. — Az 1839/40. évben a dec. 30-ki gyűlésen 
felszólal az ekkor tárgyalt prédikációban előforduló sok 
új szó ellen s azt mondja, hogy ezeknek mód nélküli 
használata ártalmára van a beszéd érthetőségének a nép 
előtt. Ugyancsak ezen a gyűlésen elszavalja Kölcseynek 
Vilma felett mondott beszédét és pedig nagy tetszés mellett. 

Másik, a kiről meg akarok emlékezni, a már említett 
Hory Farkas, a ki mint jó szavaló, ügyes vitatkozó, 
gondos és értelmes biráló tűnik ki s több ízben felügyelője 
egy-egy szakosztálynak. 

Szólok még egy harmadikról is a későbbi időkből, 
1845-ből és a ki nem kisebb ember, mint Gyulai Pál. 
A kiváló poéta és rettegett kritikus első éves theologus 
korában jegyzője volt a homiletikai szakosztálynak s egy 
pár gyűlés jegyzőkönyve tőle van bevezetve. Érdekesek 
annyiban, hogy a legkifogástalanabbul vannak fogalmazva 
és hogy a legfőbb mértékben rövidek. Később, mint vég-
zett theologus az iskolánál nyert alkalmazást s mint ilyen 
felügyelője volt a homiletikai szakosztálynak. Ebből az 
időből fenmaradt egy csinos bírálata a későbbi enyedi 
theologiai tanár, Décsei Károly egy beszédére. 

Különben pedig — honny sóit, qui mai y pense — 
úgy a Gyulai Pál, mint a Nagy Péter neve nem egyszer 
fordul elő a távollevők s ennélfogva jegyzőkönyvileg meg-
intettek között. 

A jegyzőkönyv 1835-től 1851-ig van vezetve. Azon-
ban egy pár évről hiányzik közben, nevezetesen az 1848 
—1850-ki évekről. Hogy miért? Körülbelől tudni fogja 
mindenki. 

Kolozsvár, 1896. február 12-én. 

Tarkányi György, 
gimn. vallástanár. 

T Á R C A . 
Egyház és theologia ellentéte Német-

országon. 
III. 

Az egyház nagyobb részének azonban, mint eddig 
sokszor, most sem volt kedve a kétes eredményeket elis-
merni. Az Evang. Kirchenzeitung 21. száma azt a hírt 
hozta, hogy a rajnai és vesztfáleni tartományban a hivők 
óriási száma már az egyházból való kilépést sürgeti, ők 
nem akarnak megmaradni oly egyházban, melynek szol-
gáit a theol. fakultások úgy képezik ki. hogy »kibizonyít-
ják « szivökből az üdvösség legfontosabb tényeiben és a 
Szentírás tekintélyében való hitet; a hivők ostromolják hivő 
lelkészeiket, hogy szervezzék a kilépést és egy új egyház-
község megalakítását, és ígérik, hogy a különválás érde-
kében bármily anyagi áldozatot is készségesen hoznak 
meg. A kilépés ugyan mindeddig — helyesen — nem tör-
tént meg, de az anyagi segélyt Bodelschwinghnek aján-
lották. 

Ugyanazon vidékről több gyülekezeti egyháztanács 
1895. januárban kérvényileg a berlini ev. egyházi főta-
nácshoz fordult, hogy ez a hitvallási iratok alapján álló 
egyetemi tanárok alkalmazását szorgalmazza. A főtanács 
márc. 8-iki válaszában sajnálja, hogy a tudományos kuta-
tás kétes tételei oly alakban vitettek az egyszerű hivők 
nagy közönsége elé, mely a bebizonyított igazság és a 
tudós nézet közti különbséget épen nem tünteti föl, a mi 
annál nyugtalanítóbb, mivel a közönséges ker. hitnek és 
az Úrtól rendelt szentségeknek létalapjáról van szó. Mivel 
azonban az ev. egyház a tanban is mindég nagyobb vilá-
gosságra és igazságra törekszik, azért a tudományos kuta-
tásnak nem állhatja útját külső eszközökkel; de elvárja 
az egyetem theol. tanáraitól, hogy lelkiismeretben köte-
lességüknek tartsák illő tekintettel lenni azon egyház hit-
vallására, a melyhez ők is tartoznak s a melynek mun-
kájukkal szolgálnak. A főtanács végül kijelenti, hogy. az 
egyházaknak az ev. hit alapján szilárdul álló tanárokra 
vonatkozó óhaját azon hatóság figyelmébe ajánlotta, mely 
az akadémiai tanszékek betöltéséről határoz. 

A bonni theol. fakultás, tudván az egyháztanácsok 
beadványáról, még a főtanács ülése előtt köriratot inté-
zett az összes porosz theol. fakultásokhoz, feleletet kérve 
a következő két kérdésre: 1. fentartható-e még a tudo-
mány mai fejlettségi fokán a verbális inspiratio ? 2. Grafe 
és Meinhold tanárok előadásaikban vétettek-e az egyházi 
hitvallás és rend iránti tiszteiet ellen ? Hír szerint csak egy 
fakultás felelt mind a két kérdésre határozott »nem«-mel, 
a berlini semmit sem felelt, a greifswaldi legalább a két 
tanár eljárását élesen elítélte, a többi fakultás nem jutott 
egyhangú megállapodásra. A bonni tanárok hívei azt gon-
dolják, hogy az egyházi főtanács csak azért nem nyilat-
kozott határozottabban, mivel a theol. fakultások többsé-
gével, melynek válaszai néki beküldettek, még sem akart 
nyíltan szembeszállani. De] zokon vették, hogy az egy-
házi főtanács a gyülekezeteknek a theol. tanárok iránti 
bizalmatlanságát osztja, hogy vallásukhoz, egyházukhoz 
hű és kevésbbé lelkiismeretes tanárokat különböztet meg, 
különösen pedig, hogy egy szóval sem ítéli el azt az er-
kölcsileg megrovandó utat-módot, melyen a bonni előadá-
sok nyilvánosságra kerültek. Saját nézetem szerint is 
Dallmannak és tudósítójának eljárása, mely veszedelme-
sen hasonlít a denunciáláshoz, elítélendő; a kérdés oly 
fontos, a vád oly súlyos, hogy Dallmannak okvetlenül egy 



a bonni szünidei tanfolyam kiválóbb tagját kellett volna 
felkérnie és az ügyet előbb a törvényileg illetékes foru-
mok előtt folyamatba hoznia, nem pedig eretnek hajhászó 
mohósággal azon melegiben az egyszerű hívek elé vetni. 
Azt a különbséget megtette az egyházi főtanács, de oly 
enyhe alakban, hogy — ha csak egészen elhallgatni nem 
akarta, a mit a hozzá intézett kérésre válaszolva nem 
igen tehetett — alig tehette volna tapintatosabban. A 
tulajdonképeni vitakérdésre vonatkozólag pedig nyilván 
azért nem döntött, mivel — a mint ezt a bonniak is 
örömmel elismerik — az ev. egyházkormányzatnak eddigi 
szokásához híven, nem akart tankérdésben hivatalosan 
ex cathedra dönteni. 

A bonni fakultás köriratában foglalt első kérdés szinte 
azt tételezi fel. hogy mindazok, a kik Grafe és Meinhold 
tudományos nézeteit el nem fogadják, elfogadják a verbális 
inspiratiót. Én ezt a vita elhomályosításának tartom. A 
bonniak ellenfelei között vannak igenis az ilyen inspiratió-
nak hívei, de oly eltűnő csekély számban, hogy a pars 
pro toto alkalmazása itt épen nincs helyén. Pathusius tanár 
világosan nyilatkozott (a Konservative Monatschrift júniusi 
számában). A szentiratok szerzőinek lelkét a szentlélek oly 
természetfeletti módon hatotta át, hogy ők Istennek az 
emberiségre vonatkozó szándékát, parancsolatait, szóval 
mindazt, a mi üdvösségünkre vonatkozik, kifejezhették és 
minden eseményt és személyt helyesen ítélhettek meg. 
Ennyiben nem tévedtek és föltétlen tekintélyek a hívőkre 
nézve. Ámde Isten csak azt nyilatkoztatja ki természet-
feletti módon, a mit az ember természetes eszközökkel 
meg nem tudhat. Minden ilyen kérdésben a szent írók az 
emberi személyiség és az illető kor korlátai között mozog-
nak; ezen kérdésekben tehát tévedhettek. És Schlatter 
berlini tanár, a ki — mint oly szépen mondá — az evan-
gelium alatt áll, egy lelkészi értekezleten szintén kikelt a 
betű iránti engedelmesség és azon kényelmes szokás ellen, 
mely a helyett, hogy az apostoloknak hegyeket mozdító 
hitében keresné üdvét, iszonyú scholastikus theologiát szer-
keszt össze és minden (nem hitbeli) aggodalmat azzal akar 
elnémítani: meg vagyon írva! Józanul kell az írást olvasni, 
azt, a mit valójában mond. Az értekezlet néhány hyper-
orthodox tagjának pedig azzal felelt Schlatter, hogy az 
írásmagyarázat jogát senki tőlünk el nem veheti, az egy-
ház sem; az írást többre becsüljük az egyháznál. »Dobja-
nak ki bennünket, gonosz theol. tanárokat az egyházból, 
magunkkal viszszük a Szentírást és azzal bizony megállunk!« 
Mi célja lehetett hát a bonni fakultás első kérdésének? 

A főtanács a bonniak pártját elítélte, de a legenyhébb 
alakban és mint hivatalos közegnek, mely ama párínak 
is egyházi főhatósága, nem volt szabad erélyesebben fel-
lépnie, csupa lelkipásztori bölcseségből sem. Igyekezett a 
kedélyeket lecsillapítani és elismerte ugyan a bajt, de 
vigasztalásul reámutatott arra is, hogy a tudományos theo-
logiának még számos igazán hivő képviselője is van és 
megígérte a theol. tanszékek betöltése körül közbenjárását. 
Azóta csakugyan apositiv irány egy híve, Cremer licenciátus 
Marburgba hivatott. A főtanács további lépéseinek bizo-
nyára nyomatékot ád az a sok lelkészgyűlés, mely azt az 
örvendetes tényt igazolta, hogy a lelkészeknek óriási több-
sége bár különböző árnyalatú, de a modern hypothesis-
theologia túlzásai ellen foglal állást. A gyűléseket az a 
számos egylet tartotta, mely vagy a lelkész-értekezleteket 
pótolja, vagy ezek mellett külön állanak fönn és részben 
mint véd- és dacszövetkezések alakultak az újabb romboló 
áramlatok ellen. 

A bonniak hazájában »Az egyházi hitvallás híveinek 
rajna-vesztfáleni egyesülete*, melynek 9000-nél több tagja 
van, Bielefeldben áprilban tartotta tiltakozó gyűlését 7—800 

hallgató és tag jelenlétében. Dammann most is csak jaj-
veszékelt és themájáról: tanár és lelkipásztor, csak annyi-
ban szólt, hogy a theologia és a gyülekezet minden bajáért 
a tanárokat tette felelőssé. Azután Lőhr elberfeldi lel-
kész tört pálcát »a modern egyházi szónokok* felett, 
10 — 12 beszédgyűjteményt az egyházi tan alapján birálva. 
Egy lelkésztársa azonban kiemelte azt is, hogy nekik 
magoknak sokkal többet kellett volna és kellene törőd-
niök a fiatal theologusokkal; Bodelschwingh pedig arra 
intett, hogy a tiltakozásnál többet ér a buzgó imádság, 
melyben magától leikeink főpásztorától kérünk szive sze-
rint való férfiakat, és az a positiv munka, melylyel a 
jobb jövőt előkészítjük. Végül a híres Ohly az »északi 
mágusnak« a csüggedő Jakobihoz írt szavaira emlékez-
tetett: »Nem tartozik-e az is a mi Istenünk tervéhez? 
Ha az ökrök félrecsavarodnak, ne gondoljuk, mint Uzza 
gondolta, hogy a szövetség ládáját tartani kell* (II. Sá-
muel 6. 6. sk.). 

A würtembergi lelkészegyesület szintén ápril havá-
ban tartott negyedik főgvűlésén 200-nál több lelkész és 
az egyházi főhatóság több képviselője is részt vett. Gott-
schick íübingeni tanár szólt a theologiai tudomány és a 
lelkészi hivatal viszonyáról. Mindegyik önálló: az egyház 
nem függ a tudománytól, mert az evangelium szüli a 
hitet a szentlélek által, a tudomány nem lehet el a sza-
badság nélkül. A theologiai tudomány az egyháznak csak 
eszköze, de mint ilyen nélkülözhetetlen, különösen mai, 
vajúdó időnkben. De a theologiai tudomány és az egyház 
önállóságuk dacára végső céljukat tekintve szorosan egymás-
hoz tartoznak ; az az ellentét, melybe a két fél jelenleg jutott, 
nem következhetik a kettőnek lényegéből, nem lehet elvi; 
ép egyházunk legkiválóbb férfiaiban (Luther, Kálvin, Ben-
gel, Schleiermacher) az egyház és theologia nemcsak sze-
mélyileg, de tárgyilag is egyesült. Ez e személyes és tár-
gyi egyesség mindkettőnek érdekében áll: lelkészi hivatal 
és theologia a mi egyházunkban ma is egymáshoz valók! 

Fileon. 

Adalékok a magyar református prédikáció-
irodalom történetéhez. 

Igazán szép dolgot művelt Szép Lajos, midőn időt 
és fáradságot vett magának e századi magyar református 
hitszónokok Összekeresgélésére és névszerinti feltüntetésére, 
a mely névsor a szónokok műveinek megjelenés idejével 
együtt e becses lap ez idei 7-ik számában olvasható. 

Az a cél is felettébb dicséretreméltó, a melynek szol-
gálatába szegődött. Szép Lajos, t. i. a jelen századi ref. 
prédikáció-irodalom történetét szándékszik megírni. 

Szép Lajos engem nevez meg, a kinek »Egyházi 
dolgozatait« című művem előszavában foglalt irodalom-
történeti adatai indították őt e századi prédikátorok teljes 
sorozatának egybeállítására s fentebb említett szép céljá-
nak megvalósítására. Örülök rajta. Kezdeményezésemnek 
megvan a kellő sikere, mert íme ösztönt adtam egyesek-
nek e fontos irodalmi ág bővebb tanulmányozására s így 
lassanként majd csak létrejön, nem puszta vázlatban, nem 
szétszórt tagolásban, hanem complet, a maga egészében 
a magyar prot. prédikáció-irodalmának története, mely 
nem csupán a theologus ifjaknak s a lelkészkedő papság-
nak lesz megbecsülhetetlen hasznára, hanem az egyház 



iránt kiválóbban érdeklődő tagoknak is kedves olvasmánya 
leend, sőt — a mire én nagy súlyt helyezek — általa 
fogja bebizonyítani a magyar protestantismus azt a 
nagy és jótékony hatást, melyet prédikátorai az irodalom 
nyelvére, stylusára, a nemzeti érzület ápolására, általán 
a magyar társadalom lelkiismeretére gyakoroltak. Hiszen 
a prot. szónoki stylus, melynek prototypja a Károli bibliája, 
észrevehető nyomokat hagyott, nemc.-ak a nép és közép-
osztálybeli emberek nyelvén, hanem irodalmunk egyéb 
ágában is. És voltak idők, mikor pl. egy Alvinczy vagy 
az ú. n. diétái prédikátorok az egész nemzet lelkiismere-
téhez szólottak fényes szónoklataikkal. 

Ha Szép Lajosnak követői lesznek, egyenként mind 
tárgyalás alá kerülnek multunk nagy prédikátorai. Tóth 
Mihály, debreceni volt hittanár, már elvezette a magyar 
prot. egyházszónoklat történelmét a XVII. század végéig, 
sőt — mint tudomásomra jutott — írói hagyatékában 
kéziratban egész e jelenkorig megvan prédikáció-irodalmunk 
története. E műnek úgy megjelent első kötetét, mint kéz-
iratban lévő Il-ik kötetét sikerrel használhatja fel mindaz, 
a ki a magyar prot. egyházi szónoklat történetével foglal-
kozik. Sőt Tóth Mihály egész művének kiegészített és kor-
szerűen átdolgozott kiadása is méltó tárgya lehetne sok 
nemes törekvésnek és a protestáns egyház vagy talán a 
Prot. írod. Társaság érdeklődésének. 

A millenniumra lázas izgatottsággal és sietséggel 
gyűjt össze mindent Magyarország. Meg lesz írva a prot. 
iskolák története, jórészben összekeresve az egyházhistóriai 
adatok. A prot. egyházszónoklattal ezt tenni az idő rövid-
sége már nem engedi, de hogy a közel jövőben annak is 
lesznek buvárlói, azt Szép Lajos felbuzdulása mutatja. 

Szép Lajos a legnehezebb feladattal kiván megbir-
kózni, mikor a jelen századi prédikátorokról készít iro-
dalomtörténeti dolgozatot. Ez kritikus mű s az idő közel-
sége és a részben ma is szereplő személyek könnyen 
megvesztegethetik az író s hozzá még ifjú író ítéletét. 
Annyival nagyobb érdeklődéssel tekinthetünk dolgozata 
elé, melyet vajha minél szélesebb körültekintéssel, alapo-
sabb tanulmánynyal és részletességgel készítene el! 

Közlött adatai még — főleg a prédikáció füzeteket 
illetőleg — távol állanak a teljességtől és a jó ügy érde-
kében mindenki okosan cselekszik, ha kérését meghall-
gatja. Én még bővebb és hosszasabb búvárkodásra ösz-
tönzöm őt s ajánlom figyelmébe a következő, úgy látom 
föl nem használt kútforrásokat: Magyarország bibliogra-
phiája 1712—1860. Petrik Géza; Magyar Könyvészet 
1876—1885. Kiszlingstein Sándor: különösen Ferenczi B. 
(Miskolc) és Kókai Lajos (Budapest) régebbi és újabbi 
könyvjegyzékei; végül a Nemzeti Múzeumban való kutatás 
s annak eredményei által tenné fel dolgozatára a koronát. 

Közlött adatai néhol tévesek, pl. Hetesy Viktor nem 
írt eredeti egyházi beszédeket, hanem két kötetet átdol-
gozott, kettőt fordított. Átdolgozott prédikációinak első 
kötete (1884) két kiadást ért. Ugyancsak két kiadást értek 
még — melyekről Szép Lajos nem emlékezik — Tompa 
Mihály egyházi beszédeinek első kötete (1859. és 1870.) 

Biki Károly prédikációi (1880. és 1896.) és Kiss Ádám 
szónoklatai. Toll-, vagy sajtóhibának veszem a Láczai S. 
Józsefet Láczai Ss(abó) József, Kalmárt Kolmár, Zombori 
Geröt Z. Gedö helyett. 

Hiányzanak az önálló kötetben eredeti műveket adott 
prédikátorok közül: 1. Kovács János 1888. 2. Harsányt 
Sándor 1882. 3. Gzike Dániel 1859. 4. Édes János 1844. 
5. Munkácsy Sándor 1895. 6. Gsánky Benjámin 189(5. 
7. Mihó Lajos 1851. Ha utána néz adatgyűjtő, fog találni 
még bizonyára nemcsak egyet. 

Helyesen tette volna, ha a prédikátori táraknak nemcsak 
szerkesztőit, hanem azoknak címeit is följegyezte volna, 
így nehéz rajtok eligazodni. Nem látom közöttük: 1. Alkalmi 
és halotti beszédek gyűjteménye 1799—1832. 2. Evan-
geliumi Lelkészi Tár 1879 —1888. Gzelder. 

A füzetekben megjelent egyes prédikációk szerzői 
közül legalább is a felét nem említi Szép Lajos. Zsinati, 
templomszentelési, beköszönő és egyéb alkalmi beszédek 
rendkívül nagy számmal jelentek meg e században. Bele-
tekintettem Petrik említett müvébe s nagy hirtelen a kö-
vetkezők ötlöttek szemembe, a kikről Szép Lajos nem tud: 
1. Bacsó János 1841. 2. Báli Mihály 1843. 3. Benedek 
Lajos 1859. 4. Hegedűs László 1840. stb. A legújabbak 
közül, melyek még emlékezetemben vannak, nem látom 
följegyezve: 1. Terhes Barna, 1885. 2. Gulyás Lajos 
1873. és 1894. 3. Bérész Mihály 1895.4. Czinke István 
1891. 5. Dicsöfy József 1894. stb. 

E hiányokat nem hosszas keresés után, hanem rövid 
ideig tartó utánnézés mellett vettem észre. így hát okom 
van arra következtetni, hogy Szép Lajos adatai meg távol 
állanak a teljességtől és hogy még hosszabb és bővebb 
kutatásra van neki szüksége, a mit lelkesedésétől méltán 
várhatunk is. Addig pihentesse kéziratát, hogy annak ide-
jén majd műve annál értékesebb s az elismerés annál 
nagyobb legyen! 

Debrecen. S. Szabó József. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Krisztus minden mindenekben. Alkalmi és közönséges egyházi 
beszédek írta Mindszenti Imre debreceni ref. segédlelkész. 219. 1. 

1895. Ára? 

A fiatalabb papi generáció mozgolódik. Hol itt, hol 
ott tűnik fel, vagy a szerény falusi káplánocsba homályá-
ból, vagy a nagyobb és fényesebb egyházak papjai olda-
lán egy-egy fiatal Timótheus s világ elé bocsátva egyházi 
dolgozatait. A régiek jobbára elhallgattak, talán azért, 
mert tapasztalták, hogy kiadott műveik csak a könyvárus 
polcok terheinek maradtak, vagy más egyéb, nem igen 
vigasztaló okokból; a fiatalabb generáció azonban mozog 
s köteteket állít össze a dolgozó asztalka fiókjából, a világ 
elé lép dolgozatával. Őket még nem némította el a közöny 
s az ambíció is működik a szivökben, azzal biztatgatva, 
hogy megtalálták azt a tárgyat, a melyről s azt a hangot, 
a melyen ma a kathedránál szólani kell. Ily hittel és 
meggyőződéssel látott napvilágot legközelebb is két kötet 
egyházi beszéd, az egyik Debrecenben Mindszenti Imre, 



a másik Kunhegyesen Csánky Benjámin tolla alól. Mind-
kettő panaszhangokat hallat előszavában, s nincs megelé-
gedve vagy vallásos életünk, vagy egyházi beszéd-irodal-
munk irányzatával. 

Mindszenti Imre is, mint előszavában mondja, azzal 
a reménynyel lép fel, hogy eltalálta némileg azt a han-
got s azt a tárgyat, mely korunk szükségeinek legjobban 
megfelel: a keresztyén vallás nagy és örök igazságainak 
felelevenítését s az azokban való hit felébresztését és meg-
erősítését. Mert az öntudatos hit és meggyőződés ritka ma 
közöttünk s ennek következménye a valláserkölcsi élet 
lazasága. Ha hát azt nem akarjuk, hogy egyházunk egy-
felől a túlzó liberalismus, másfelől a vak hit és rajongás 
ostromai alatt omoljon össze, az igazi ker. tanokat kell 
bevinnünk valláserkölcsi életünkbe. Foglalkozni akar tehát 
e nagy igazságokkal és mindenek fölött a Krisztus felsé-
ges személyével és munkájával, mert meg van győződve, 
hogy más alapot senki nem vethet azonkívül, mely egyszer 
vettetett, s mely a Jézus Krisztus. 

A mi a tárgyat, a keresztyénség nagy és fenséges 
igazságainak hirdetését, a lelkekben való meggyökerezte-
tését s a Krisztus felséges személyiségének és munkáinak 
minél élénkebb ecsetelését illeti: a magam részéről helyes-
nek s korunk szükségeihez alkalmazottnak tartom ; mert 
én is meg vagyok győződve, hogy valláserkölcsi életünk 
lazaságát csak egyedül az igaz keresztyéni igazságokon 
alapuló élő és munkás hit s az abból önként folyó, tette-
tés nélkül való szeretet szüntetheti meg, s e tekintetben 
szerző tárgyválasztását alkalomszerűnek és szükségesnek 
látom. Más kérdés azonban, hogy a tárgyak helyeselhető 
megválasztása mellett miként viszi szerző keresztül a felvett 
igazságoknak a hallgatók lelkébe átvitelét és meggyöke-
reztetését. 

A kötet 30 beszédet foglal magában, az egyházi 
évkör szerinti beosztásban, s tartalmaz részint eredeti, 
részint külföldi szerzők nyomán készült beszédeket. Mind-
szentié magáé 14", Talmage nyomán van 12 és Maclaren 
nyomán négy beszéd. Látszik tehát, a mit szerző előszavában 
nyíltan ki is jelent, hogy nem vetette meg a szellemek nagy 
vezető jobbját s olvasgatta azoknak müveit, a kik az angol 
egyházi beszédirodalomnak legkimagaslóbb alakjai s a kiktől 
valóban lehet tanulni igen sokat. Szerző is tanult s itt 
már előre is kimondhatjuk, hogy a kötetnek legtöbbet érő 
beszédei azok, a melyeket e külföldi szerzők nyomán 
dolgozott. 

A beszédek értéke és a kitűzött szép cél elérése tekin-
tetében, ha enyhe kritikával élünk is, nem dicsérhetjük 
meg szerzőt úgy, mint a tárgyak megválasztása s a cél 
kitűzése szempontjából. A 30 beszédnek bizony csak a fele 
üti meg valóban az általunk felállítani szokott mértéket 
s ennek is legnagyobb részét a külföldi szerzők nyomán 
írt beszédek képezik. Azokból a beszédekből, melyek a 
kötetben össze vannak foglalva, az látszik, hogy szerző 
a máséban meg tudja látni, a mi jó, meg tudja választani 
a tárgyakat, de már a kivitelben a céltól a legtöbb eset-
ben messze marad. Maclarennél megragadják az erős dog-
matikus tárgyak, Talmagenél az élő, munkás hit s a min-
dennapi életnek ellesett s művészi ügyességgel felhasznált 
fényes és sötét jelenségei s önmaga is tudja, hogy mit 
kellene adni. Ámde kidolgozás közben Maclaren mélyen 
járó s még a mi közönségünknél hittani ismeretek tekin-
tetében magasan felette álló angol közönség előtt is nehéz 
dogmatismusát nem tudja kellőleg enyhíteni; Talmage 
művészi mozaikszerűségét nem tudja a mi ízlésűnknek 
megfelelő szerves egészekké olvasztani s a mi azután a 
legsajnálatosabb, a maga gondolatait és tárgyait sem képes 
a homiletikai szabályoknak megfelelőleg rendezni s kidol-

gozni. Nem állítom, hogy ez soha sem sikerül szerzőnek, 
mert hiszen a 30 beszéd közül 14, némi fogyatékosságaikat 
leszámítva, jónak mondható s ezek közt van egynehány, 
a mely valóban szép, pl. a VI. (esztendő végén), a mely-
nek textusa valóban frappans (V. Mózes 8: 2—6) s ki-
dolgozása is kifogástalan; a X. (farsangi), XII., XIII., XIV., 
XVIII., XIX.; de mégis, egy 30 beszédet tartalmazó kötet-
ben, mely a világ elé s talán a közhasználatra is van 
szánva, keveseljük, ha a beszédeknek csak a fele üti meg 
a mértéket. Olyanforma benyomást tesz több beszéd, 
mintha szerző igen sietett volna a megírással s e miatt 
a részleteket figyelmen kívül hagyva, inkább csak vázlat-
szerűen dolgozta ki. Különösen szokása szerzőnek az 
utolsó részszel befejezni a beszédet, a nélkül, hogy a 
fejezésben rekapitulálná azt, a mit elmondott, s e miatt be-
szédei a bevégzetlenség benyomását teszik az olvasóra. Ilyen 
beszédek, hogy többet ne említsünk, a XIII, XIV., XIX., 
XX., XXIII., a melyeknél szinte meglepetve halljuk az Áment, 
mert lelkünk még ott a nyugvó pontot nem találja meg. 

A mi a főtételnek a textusból elvonását s a beszéd 
nek homiletikai tekintetből konstruálását illeti, ebbe elég 
szerencsésnek mondhatjuk szerzőt, bár itt is vannak ki-
fogásaink több felosztásra nézve. Például a II. (adventi) 
beszéd 1-ső részében egy kissé talán erősen van felállítva 
e tétel, hogy a Krisztus minden a bibliában; különösen 
pedig ha a patriarchák áldozása is a Krisztus feláldozta-
tására magyaráztatik s a manna»az életnek ama kenyerére*, 
a Mózes által fakasztott forrás »az életnek ama vizére* 
akar emlékeztetni. Ez túlságba vitele az ó-testamentomi 
messiologiának s talán hangulatos kép, de dogmatikai 
tekintetben nagyon is kifogásolható. A Jákób a pusztában 
I. című beszédben a textusban nem veszi fel szerző Jákób 
álmát, mégis az I-ső részt arra építi fel. A Jákób a pusz-
tában II. című beszédnél pedig helyesebb lett volna a 2-ik 
és 3-ik részt megfordítani, mert így a beszédnek nagyon 
leverő hatása van, míg ha a 2-ik részt teszszük utolsóvá, 
a lélek abban mégis csak talál vigasztalást és megnyug-
vást. A XIV. beszédben pedig nem látom létjogosultságát 
a 2-ik résznek; az csak szétválasztja az együvé tartozó 
1-ső és 3-ik részt, de a textusból semmiképen nem magya-
rázható ki. A talentumokról szóló Talmage-féle beszédet 
szerző homiliának dolgozta ki, pedig Talmage eredeti be-
széde maga megadja a szép felosztást. A XVI. beszéd 
felosztása bár jó, de a textusból épen nem foly. A XX. 
beszédnél, második rész csak erőszakkal van odacsapva; 
ugyanígy van a XXIII. beszédnél, míg a XXII -nél a fő-
tételt teszi szerző egyik altétellé, a mi pedig nem szabad. 
A XXIV-ben a felosztás jó volna, azonban szerző az el-
veszett juh és az elveszett pénzdarab példázatát űgy össze-
keveri a tárgyalásban, hogy a beszéd zavarossá lesz 
miatta. Gyenge a XXVIII. felosztása is, míg a XXVII.-nél 
a 3-ik rész, a mi pedig, ha szerző még a 13-ik verset 
is felvette volna, önként kínálkozott volna s a beszédet 
kerek egészszé tette volna, míg így bevégzetlennek tűnik fel. 

Hogy azonban az egyházi beszéd igazán az legyen, 
aminek lennie kell: a szivek, lelkek megrázója s foglyul 
vivője a Krisztushoz s az igaz keresztyéni élethez, ahhoz 
a helyes tárgyválasztáson s a beszéd jól konstruálásán 
kívül még a kidolgozás szépségének, a magával ragadó 
lendületnek s a szép nyelvezetnek is hozzá kell járulnia. 
E tekintetben azt mondhatjuk általában, hogy szerző inkább 
tanító, mint lelkesítő szónok s beszédei inkább értelmes 
főre, mint szónoki lélekre vallanak. Itt-ott felcsillámlik 
beszédeiben a szónoki hév, a megragadó és megrendítő 
erő, de általában véve nélkülözik beszédei az igazi szónoki 
lendületet. Higgadtan, komolyan tanít; talán meg is győz, 
de elhatározásra, tettre bírni kevésbbé képes; pedig az 



egyházi szónoklatnak célja a meggyőzéssel még nincs 
elérve, kell, hogy a meggyőződés elhatározást s tettet szül-
jön, a mire pedig a szónoki erőnek s hévnek a leghatal-
masabb befolyása van. 

De nemcsak a szónoki lendületet nélkülözzük Mind-
szenti beszédeiben, hanem — a mi már igen nagy hiba — 
a szép, folyékony s választékos stvlust is. Mindszenti bi-
zony nem erős stylista, hogy magát kifejezhesse s meg-
értethesse. igen sok szóra van szüksége, sokszor meg azt 
gondolván, hogy egy szó nem elég. két három hasonló 
értelmű szót rak egymás végébe, a mi által szószaporí-
tásba, ismétlésbe téved. Pl. a 9. lapon azt mondja: »ez 
a sejtelem, ez a remény* stb., »itt folyik, itt csörgedezik* 
stb., »csak akarnotok kell, csak szomjúhoznotok kell* 
stb. »epesztő, meg nem oltott, ki nem elégített szomjúság« 
stb.; a 12. lapon: »az ő elveinek uralma alatt állanak, 
az ő elveinek engednek, valamikor valami jót és nemest 
művelnek vagy létesítenek. A keresztyénség átment az 
emberiség vérébe, gondolkozásába* stb. S ilyen tautoló-
giától hemzsegnek a 112., 113., 116., 162., 177. lapok 
is, melyek mind azt bizonyítják, hogy szerző nyelve még 
nem kiforrott s megállapodott nyelv, hanem mindig keresnie 
kell a megfelelő kifejezéseket. Van azután néhány saját-
ságos szava, mint pl. váralom (a mely több helyen is 
előfordul, különösen a 112. lapon), átteremteni, felérteni, 
esély több homályos képe. pl. »az istenség megmérhetlen 
óceánja elérhetlen messzeségben van ajkatoktól* (9. lap), 
»nagy lelke abban a mennyei fényben, egyetlen öleléssel 
felfogta az ídvezítő személyiségének egész fontosságát* 
(18. lap), »mikor a szív olvadozik a szent gondolatok 
sugárainál* (146. 1.) stb., sőt vannak szavai és kifejezései, 
a melyek már épen nem valók a kathedrára. pl. »most 
jönnek elő a hivalkodás, a kicsapongás, a bűn, hogy az 
éjszakának sötét leple alatt szemérmetlenül mulathassanak* 
(72. I), »fajtalan dalok* (73. 1.), »őrült elbizakodottság* 
(123 1.), »új szerelem szövődik . . . minden bokorban« 
(138. 1.), Isten »nem csapta el magától a világot«(139.1), 
»hitetlenség beduinjai* (200. 1.), s igen furcsa, mikor az 
úrvacsorai beszéd azt mondja (193. 1.), hogy a »szívvidá-
mító és gondűző bor fel van téve* stb. Bizony, bizony, 
az ilyeneknek nem volna szabad a korrektor figyelmét 
kikerülniük, mert semmiképen sem válnak sem a stvlus, 
sem a beszédek díszére. Forrni kell még Mindszenti nyel-
vének, mert a ki ily tévedéseket sem vesz észre, az még 
igen gyenge stylista. 

Egy van csak, a mi igazságosan nem vethető szerző 
szemére s a mi ellen védeni kötelességem is és ez az, a mit 
róla Rácz Kálmán a S.-Pataki Lapokban állít, hogy t. i. 
»Mindszentinek főtárgya a dogma, fő eleme a theologiai 
vitatkozás, főfegyvere a furor tbeologorum«. Nos a 30 be-
széd közül csupán 8-a mondható igazan dogmatjkusnak, 
de azokból sem látszik, hogy szerző főeleme a theologiai 
vitatkozás, főfegyvere a furor theologorum lenne, mert az, 
a mit Rácz K. annak minősít, t. i. hogy Mindszenti azokat, 
a kik a Krisztust isteni méltóságától meg akarják fosz-
tani s csak egy bölcs emberként szeretnék feltüntetni, a 
Krisztus ellenségeinek nevezi: csak igazság, de nem furor 
theologorum, s ha Rácz Kálmán ezt a modern theolo-
gusok elleni támadásnak tartja, az csak abból magyaráz-
ható meg, hogy Rácz K. ebben a dologban ludasnak 
látja a modern theologusokat. De ha csakugyan ludasok, 
akkor azt a szemrehányást attól, a ki a keresztyénség 
legfelségesebb igazságait akarja hirdetni, valljuk meg: 
meg is érdemlik. Mindszentiben én nem látok semmi 
furort, semmi harckeresést a modern theologusokkal szem-
ben. sőt inkább azt tartom fogyatkozásának, hogy nincs 
benne elég hit és lelkesedés tárgya iránt. 

Összefoglalva most már, a mi ismertetésünk veleje, 
azt mondhatjuk, hogy vannak ugyan jó beszédek is Mind-
szenti kötetében, de csak feles számmal, a másik fele, 
különösen pedig a saját beszédei gyengék úgy a konstruálás, 
mint a kidolgozás és a stylus tekintetében. Jó lett volna 
ezeknek a beszédeknek, a horáciusi elv szerint, még néhány 
évig a fiókban maradni, hogy szerzőjük néhányszor még 
végig simogathatta volna őket s így szépen kicsinosítva 
láthatták volna meg a napvilágot. Szerző pedig (a ki 
könyve megjelenése óta már rendes lelkészszé lett s a 
kinek ezen az úton is gratulálunk) ne vegye rossz néven 
tőlem a talán túlszigorú kritikát. Nem azért mondottam 
meg véleményemet ily nyíltan, hogy a további munkál-
kodástól elriaszszam, hanem azért, hogy már az első lépés-
nél látva fogyatkozásait, azoktól a továbbiakban megoltal-
mazhassa magát. Az igaz szó, ha talán keményen hangzik 
is, jó indulatból fakadt s fogadja azt tőlem szerző is, már 
csak a régi ismeretség alapján is, jóindulattal. 

Hamar István. 

B E L F Ö L D . 

A tiszáninneni egyházkerület Névkönyve. 
Három héttel ezelőtt, február hó 17-én, kaptam meg 

az esperesi hivataltól egyházkerületünk Névkönyvét. Nagy 
kívánsággal vártam, még nagyobb érdeklődéssel lapoztam 
át, de csakhamar nagy csodálkozással és kedvetlenséggel 
tettem le. észrevevén számos hibáit és fogyatkozásait. Fel-
tett szándékom volt, hogy rövid időn nyilvánosan szóvá 
teszem az ügyet, még pedig a legilletékesebb helyen, a 
»Sárospataki Lapokban*. Már csaknem teljesen el is ké-
szítém cikkemet, midőn láttam, hogy e »Prot. Egyh. és 
Iskolai Lap« 8-ik számában is érintve lett e tárgy egy 
rövid »beküldetett« cikkecske folyamán. Ekkor félretettem 
cikkemet, azon feltevésben, hogy az illetékes helyről jövő 
felelet talán teljesen, vagy legalább nagy részben elosz-
latja a Névkönyvre nézve fenforgó nehézségeimet, így 
tehát az én felszólalásomra nem lesz szükség, melyre 
különben is, a fenforgó személyi tekintetek miatt, nem 
szívesen szántam rá magamat. Várakozásomban azonban 
csalódtam, mert az e tárgyban e Lap 10-ik számában 
megjelent felvilágosítás nem hogy eloszlatta volna kifogá-
saimat és aggályaimat, de még növelte azokat. Ily körül-
mények között kötelességemnek tartom a felszólalást, még 
pedig az előzmények után e Lap hasábjain. 

A Névkönyv késedelmes megjelenése az első tárgy, 
melyről szólani kell, A Névkönyv szerkesztőjének nyilat-
kozata szerint e késedelem az adatok késedelmes beszol-
gáltatása folytán állott elő. Nagyon természetes, hogy 
adatok nélkül nem lehet Névkönyvet szerkeszteni, és ha 
az adatok késnek, a Névkönyvnek is késni kell; minél-
fogva el kell ismernünk, hogy a késedelmes megjelenés 
miatt a szerkesztőt semmi felelősség nem érheti. Azt az 
eljárást azonban már nem látom indokolva — pedig bizo-
nyosan ez is az adatok késedelmes beérkezésével függ 
össze — hogy az egyházmegyék a Névkönyvben nem a régi 
megszokott sorrend szerint, hanem ekkép következnek 
egymásután: Abaúj, Gömör, Torna, Ung, Felső-Rorsod, 
Alsó-Borsod, Felső-Zemplén, Alsó-Zemplén. Sem a betű-
rend, sem más szempont nem igazolja ez új sorozatot, 
mely csak arra való, hogy a Névkönyv használatát meg-
nehezítse. í JJO 

A Névkönyv legfőbb, valóságos szerkezeti hibája 



szerintem az, hogy rovatai nem egyformák, hanem két-
félék. Ez olyan eljárás, a melyre a Névkönyv-irodalom-
ban nem^ lehet példát felmutatni! Az abauji, gömöri, tornai, 
ungi és felsőborsódi egyházmegyéknél meg vannak tartva 
az előbbi Névkönyvben használt rovatok, míg a másik 
három (alsó-borsódi, felső- és alsó-zemplémi) egyházme-
gyénél a 

saját iskolánkba jár, 
más iskolába jár, 
más felekezeti iskolába jár, 
áttért, 
kitért, 

rovatokat a következők váltják fel: 
iskolába jár. 
ismétlő iskola köteles, 
ismétlő iskolába jár, 
iskolalátogató, 
egyházfi. 
A Névkönyv egységes szerkezete ellen elkövetett ezen 

valóságos bűn szülte aztán a végső Táblázatos összege-
zésben egyebek mellett azt a nagy hiányt, hogy az át- és 
kitérőkről összesített kimutatás nem található. Itt jegyzem 
meg különben, hogy az abauji egyházmegyénél, bár e 
célra a rovatok megvannak, sem az át-, sem a kitérők 
nincsenek kimutatva; pedig hogy ilyenek ott ne lettek 
volna, azt nemcsak kétségbevonom, hanem egyenesen 
tagadom. Ha az illető helyről nem küldték volna be az 
idevonatkozó adatokat, okvetlenül meg kellett volna jegyezni, 
hogy »az át- és kitérőkre vonatkozó adatok nem érkez-
tek be«. 

A Névkönyv szerkesztője erre nézve azt hozza fel, 
hogy >a beküldött adatok nem az egyházkerület által 
megállapított és már előbb is alkalmazott új táblázat, 
hanem a régi, a használatból kivett ívek szerint állíttattak 
össze az egyházi látogatás legtöbb eljárói által.* Ez min-
denesetre nagy baj volt, de úgy e bajt, mint káros követ-
kezményét el lehetett, sőt el kellett volna kerülni. 

Mikor az egyházkerület még 1888-ban (őszi köz-
gyűlés jegyzőkönyve, 50. pont) megállapította a Névkönyv 
rovatait s a szerkesztőnek az e célra szükséges u j rovatos 
ívek előállítására és idejében rendelkezés alá bocsátására 
megbízást adott, e megbízás teljesítésekor a régi rovatos 
ívek egyenesen megsemmisítendők lettek volna, vagy leg-
alább a hivatalos nyomtatványok kezelőjét szigorúan uta-
sítani kellett volna, hogy régi rovatos ivet többé az 
egyházlátogatók részére kiadni ne merészeljen. Azonban 
nem így történt, a minek meg lett a maga káros követ-
kezménye. Már az 1889. évi őszi közgyűlésen (42. pont) 
jelenti a Névkönyv szerkesztője, hogy az új rovatos ívek 
idejében elkészültek ugyan, de hozzá — egynek kivételével 
mind a régi módon küldettek be a táblázatok, úgy, hogy 
azokból az egyházkerület által kivánt tökéletesebb névtárt 
megkészíteni lehetetlen dolog. Épen azért arra kéri a köz-
gyűlést, méltóztassék őt vagy arra felhatalmazni, hogy a 
névtár ez évben még régi alakjában jelenhessen meg; 
vagy pedig, a mi a jelen helyzetben legcélszerűbb, hogy 
a névtár ez évben már nem fog kiadatni, hanem félhivat-
nak az egyházlátogatők, hogy jövőre múlhatatlanul az új 
rovatos ívek szerint gyűjtsék össze az adatokat, a melyek-
ből egybeállítva fog majd megindulni a névtárnak egy 
egészen új folyama. 

Ez előterjesztésre a ker. közgyűlés, belenyugodván, 
hogy a névtár ez évben már ne adassék ki, egyúttal fel-
hívja az egyházlátogatókat, hogy jövőre már múlhatatlanul 
az egyházkerület által megállapított új rovatos íveket hasz-
nálják és küldjék be a névtár szerkesztőjéhez. 

E határozatnak egyelőre foganatja is lett, a mennyi-
ben az 1891-ben megjelent Névkönyv egészen az új rovatok 
szerint, tehát e tekintetben teljesen korrektül lett össze-
állítva. 

De most már azt kell kérdeznem, hogyan történt 
mégis, hogy 1891. után több egyházmegyében megint a 
régi rovatos íveket kapták meg az egyházlátogatók? Hát 
tehetnek ezek arról, ha a nyomdából a rég eltiltott, rossz 
íveket kapják? Végre pedig az a kérdés is felmerül, hogy 
miért nem tette meg a Névkönyv szerkesztője 1894-ben 
vagy 1895-ben, a régi táblázatok ellen ugyanazt a helyes 
előterjesztést, a mit 1889-ben, mint láttuk, eredményesen 
megtett. Vagy ha mégis tett ilyen jelentést, a mint az 
nyilatkozatából kivehető s előterjesztésének lett valami 
eredménye: miért nincs mind ennek kerületünk jegyzőköny-
veiben semmi nyoma? Nem jegyzőkönyvezett határoza-
tokra hivatkozni nem lehet. Pedig ezt teszi a Névkönyv 
szerkesztője akkor is, midőn nyilatkozatában azt állítja, 
hogy az ő előterjesztésére az egyházkerületi közgyűlés (az 
1891. évi Névkönyv megjelenése után) abban állapodott 
meg, hogy a Névtár kiadását az egybevágás elérhetése 
végett beszünteti. Ilyen határozat egyházkerületünk jegyző-
könyveiben nem található; hanem igenis már az 1892. 
évi őszi közgyűlés (64. pont) olyan határozatot hoz. mely 
a Névkönyv további kiadásait feltételezi; az 1893. évi 
tavaszi közgyűlés jegyzőkönyvének 53. pontja szerint pedig 
már két egyházmegye kéri a Névkönyv újabb kiadását. 
A ker. közgyűlés a szerkesztőtől kér és vár idevonatko-
zólag felvilágosítást, mely is az 1893. évi őszi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 9. pontja szerint meg is adatott. E jegy-
zőkönyvi pontnál kissé meg kell állapodnunk. Hangzik e 
9. pont szórói-szóra ekképen: 

»Ugyanazon közgyűlésünk 53. számú jegyzőkönyvi 
pontjára vonatkozólag, egyházkerületünk egyházi főjegy-
zője azon felvilágosítást adván, hogy az adatok pontosabb 
és valóságnak inkább megfelelő és összhangzóbb egybe-
állíthatása céljából egyházkerületünk maga rendelkezett 
úgy mult évi őszi közgyűlésében, hogy egy évi Névtár 
elmaradván, ezután mindig a folyó egyházi év adatai 
közöltessenek: 

Főjegyző helyreigazító megjegyzése helyeslőleg tudo-
másul vétetik s az egyházmegyék esperesei felhivatnak, 
hogy a folyó évben összeállítandó névtár számára az 
adatokat haladéktalanul küldjék be annak szerkesztő-
jéhez*. 

Ezen jegyzőkönyvi pontra ismét meg kell jegyeznem, 
hogy az itt felhozott kerületi »rendelkezésnek * megfelelő 
határozat vagy jegyzőkönyvi pont az 1892. évi őszi gyűlés 
jegyzőkönyvében nem található; mert ebben — mint fen-
tebb említém — egyedül a 64. pont vonatkozik nemileg 
a Névkönyvre; de e jegyzőkönyvi pontban egy évi Névtár 
elmaradásáról s a megjelenendő Névtárba felveendő ada-
tok meghatározásáról egyetlen egy szó sincs. 

Mindezek, megvallom, igen homályos, sőt érthetetlen 
dolgok, melyeket azonban egyfelől a Névkönyvvel való 
összefüggésük miatt, másfelől pedig a szerkesztői felvilá-
gosításra való tekintettel szükségesnek láttam teljes nyílt-
sággal felemlíteni. 

A fentebb előadott szerkezeti nagy hibán kívül még 
egyéb fogyatkozások is vannak Névkönyvünkben. 

Címlapja szerint az 1894/95. évi statisztikai ada-
tokból van összeállítva, vagyis az egyes egyházakra nézve 
azon adatokból, melyeket az 1894. évről az 1895. évi 
egyházlátogatás összeírt. Azonban nemcsak a statisztikai, 
hanem a személyi adatokra nézve is múlhatatlanul meg 
kellett volna egy fix határidőt állapítani s azt az egész 



Névkönyvön keresztülvinni; a szerkesztés és nyomtatás 
alatt előfordult személyi változásokat pedig a Névkönyv 
utolsó lapján, külön közölni. Ezen szerkesztési szabály 
elmulasztása miatt több oly kettős adatot találunk a Név-
könyvben, mely egymás mellett meg nem állhat. Így p. o. 
Fejes István egyházkerületi tanácsbiró (2) és felsőzempléni 
esperes (38), Kopré Ferenc még tiszaluci lelkész (48), alsó-
zempléni esperes azonban már Keresztúri József (42), 
Réz László ugyanazon egyházmegyében két helyen káp-
lánkodik, Meggyaszón és Sárospatakon; ugyanígy Andó 
Lajos Eger-Lövőn és Vattán. (46.. 34., 36.); hasonlóképen 
Szabados László imolai pap és perkupái helyettes egy 
személyben. (16., 22.) 

Még sokkal inkább feltűnik, hogy a gömöri egyház-
megyében, mindjárt a cím alatti második sorban ezt 
olvassuk: »egy államilag segélyezett egyesült protestáns 
főgimnázium öt rendes, egy segéd- és négy lelkésztanító-
val®, holott a rimaszombati főgimnáziumban a 62—65. 
lapok szerint van: 11 rendes, egy helyettes tanár, négy 
torna- és énektanító, két hitoktató. A fentebb idézett 
sorok mire valók, vagy a mi a hibájok, megvallom, nem 
tudom. 

A nagyobb hibák és fogyatkozások után lássunk pár 
kisebbet is. A 44. lap szerint a 273 lelket számláló 
Bodrog-Olaszinak két lelkésze van: Szánt.hó István és 
Páricsi József, mig a 2340 lelket számláló Cigándon csak 
egy segédlelkész, Fodor György hirdeti az Úr igéjét. Ha-
sonlóképen a harkányi pap meg van téve golopi káplán-
nak, a harkányi káplán pedig ugyanoda való papnak. (46.) 
Jók tudom én, hogy itt egy-egy sor a kelletténél feljebb 
csúszott a nyomdában, de ilyen nyomdahibákat nem sza-
bad a Névkönyvben meghagyni, mert a ki nem ösmeri a 
viszonyokat, nagyon megjárhatja az ilyen adatokkal. Az 
is érdekes, hogy a mi szeretve tisztelt püspök urunk, 
mint püspök semmiféle érdemrendet nem visel; ha Sáros-
patakon elnököl az Igazgató-Tanácsban, akkor a Lipót-
rend kiskeresztjét teszi fel; Miskolcon, a kerületi leányne-
velő intézet pártfogó és felügyelő testületének ülésén 
pedig már a Lipótrend középkeresztjét viseli. Más a kis-
kereszt, más a középkereszt; a minthogy más a kir. táblai 
elnök és más a kir. táblai tanácselnök is. (38.) 

Igyekeztem a fentebbiekben Névkönyvünkről az el-
mondandőkat sine ira et studio elmondani. Brutus mondja 
Shakspeare Julius Caesarjában: 

Vajha Cassius, 
Férnünk lehetne Caesar szelleméhez 
S el nem tagolni Caesart 

Magam is nagyon szerettem volna ügv férni a Név-
könyv fogyatkozásaihoz, hogy szerkesztőjét, a ki ellen nin-
csen nékem haragom (Ézsaiás 27: 4.), legtávolabbról is 
érintsem. Bizonyára sokan lesznek, kik belátják, hogy én 
csakis a hibás Névkönyv, nem pedig annak szerkesztője 
ellen lépek fel; de olyanok is lesznek — tudom — kiknél 
visszatetszést, sőt haragot fog kelteni felszólalásom. Ha 
ez ér, nyugodtam elhordozom; mert bizton hiszem, hogy 
egyet elérek felszólalásommal; elérem azt, hogy többé nem 
lesz kerületünknek oly hibás Névkönyve, mint ez a mostani. 

Kassa. Révész Kálmán. 

N E K R O L O G . 

G a á l G y ö r g y . 
1814—1896. 

Isten szive szerinti férfiút, puritán kálvinista lelki-
pásztort, vaserélyü egyházkormányzót temettünk mult hó 
27-ikén, kinek élete nagy megpróbáltatásokban sem szűköl-
ködött, 

Gaál György született 1814. júl. 24-én Tolna vármegye 
Iregh nagyközségében, hol atyja hasonnevű tanító volt, édes 
anyja neve Szabó Sára. Születése után egy évvel atyja 
Miszlára menvén tanítónak, itt végezte atyja kezei alatt 
elemi iskoláit. 10 éves korában az akkor igen látogatott 
gyönki gimnáziumba adatott be, hol Bocsor Pál, Hőbe 
József, Kis Antal és Ángyán József voltak tanárai. A 
gyönki iskolát kitűnő sikerrel végezvén, 1829-ben Pápára, 
az akkori elnevezés szerint a logicai tanfolyamra ment, 
hol Hőbe Károly (a gyönki Hőbe testvére), ki később pápis-
tává lett. volt a logicában oktatója, majd a felsőbb tudo-
mányokat (theologiát, jogot, mint az akkor szokásban volt) 
Edelénvi Sándor, Német János, Stettner György és Kocsi 
Sebestyén István vezetése alatt végezte. Akadémiai tanul-
mányait végezve N.-Székelybe ment német segédlelkésznek, 
hol ez alkalommal Keck Dániel német lelkész oldalánál 
két évet töltött. A papi vizsgát 1837. májusban Pesten 
tette le. 1838-ben N.-Kőrösre ment Inárcsi Farkas Ferenc 
fiai mellé nevelőül; így tanítványa volt a nemrég elhalt 
Farkas Elek is. Itt egy évet "töltvén, miután németül 
tudó segédlelkész nem találkozott, újra visszarendeltetett 
N.-Székelybe, hol ismét két évet töltött el, 1841. nyarán 
Dabra rendeltetett h.-lelkészül feles fizetésre. 1843. évben 
a kicsiny nagyszékelyi magyar gyülekezet hívta meg lel-
készéül. Itt három évet töltvén, 1846. ápr. 27-én Kiliti 
hivta meg papjául. Itt nősült meg, ugyanez év okt. 20-án 
nőül vévén Gulyás György látrányi lelkész leányát, Esztert. 
»Kilitiben boldog volt és megelégedett®, írja maga a bol-
dogult. De közbejött 1848. s »a mozgalom elől kitérni 
nem lehetett® mint ő maga dolgok bírálata elől kitérő e 
szavakkal jegyzi. Ságvár és Kiliti között elterülő mezőn 
a környék falvainak összegyűlt népe előtt lelkesítő beszé-
det tartott, mint tőle a napot megkérdeztem és jegyzetem-
ben megőriztem, 1849. júl. 16-án. A boldogult érdekesen, 
de az átélt szenvedések folytán nagyon megérthető kemény 
jelzőkkel érinti e beszéde következtében elfogatása körül-
ményeit, vádolva korát és egyházmegyéje esperesét, ennek 
szintén már rég elhunyt vejét, azon időbeli kiliti-i tiszttartót, 
hogy ezek szövetkezve az akkori szolgabiróval (német 
világ, Bernát József) bevádolták, eláztatták a megyei elnök-
nél. 1849. okt. havában Pestre kisértetett s a katonai 
hatalomnak átadatott. Az első kihallgatás után a hadi tör-
vényszék jelentést kért előélete s magaviselete felől, egy-
felől egyházi felsősége, másfelől a világi hatóságtól s jóakarói 
olyan jelentést terjesztettek fel, hogy annak folytán mint 
felségsértő kötél általi halálra ítéltetett, de Haynau kegyelem 
útján e büntetést 20 évi vasban töltendő várfogságra vál-
toztatta. 

Ennek következtében 1850. ápr. havában Kufsteinba 
szállították. Itt találta már Haubner Máté ev. superintendenst, 
Bóka József csanádi nagyprépostot, Czuczor Gergelyt a 
költőt, Bockó Dánielt a híres aradi kormánybiztost, a ki 
később Gaált, mint kőröshegyi papot többször meglátogatta 



s együtt emlegették a nagy és szomorú napokat Ott vol-
tak még, kikkel gyakrabban érintkezett, Josipovich Antal 
turopolyai gróf (a mai miniszter atyja), ki a neki felaján-
lott kegyelmet visszautasítá, gróf Nicky Kristóf, Csiky Sán-
dor, a későbbi képviselő stb. Kufsteinban két évet csakugyan 
vasban töltött el a többi várfoglyokkal együtt, kik között 
mintegy 17 papi jellegű egyén volt valláskülönbség nélkül. 
Két évi szigorúság után fogságuk enyhült, a mennyiben 
a vas levétetett róluk, egymással szabadabban érintkezhettek, 
egymást látogathatták s a turopolyai gróf gyakran meg-
hivta fogolytársait vacsorára, a mikor úgy szólva ellen-
őrzetlenül társaloghattak. Végre 1856. július havában 
amnestiát nyert. De míg fogságban volt, egyházába Kilitibe 
Gángol János rendeltetett be (még akkor rendeltek) lelkészül. 
Neje, a ki fogsága alatt mindent követ megmozdított meg-
szabadítása érdekében, ez éveket Látrányban, születése helyén 
töltötte, idejött hát a megszabadult fogoly 1856. július hó 
utolján, s még ezután 3/4 évig rendőri felügyelet alatt állott, 
önálló lelkészségre nem volt szabad alkalmazni, végre 1857. 
november 1-én megengedtetett neki, hogy a kicsiny, de jó 
népű Mágocs mint rendes lelkész elfogadhatá. Alig egy 
félév elteltével a kőröshegyi lelkész Kállay Lajos esperes 
halála után a kőröshegyi gyülekezet hívta meg papjául 
s e meghívás folytán 1859. ápr. 26. Kőröshegyre jött s 
haláláig itt működött. Hogy miként? Alig lehet egy rövid 
életrajzba jellemezni. Idejövetelekor meglehetős zilált álla-
potokat talált. Az egyház javai nem kellő gondossággal 
kezeltettek, nem kellőleg hasznosíttattak. s ő vaskézzel, de 
lelkipásztori bölcseséggel fogott az egyház ügyei rende-
zéséhez. Az egyház adósságait pár év alatt letörleszteté, 
1862-ben új papi lak építéséhez kezdtek. Már tető alatt 
állott az épület, midőn ugyanez év aug. 26-án egy öt éves 
gyermek gondatlansága az új paplakot, templomot, tornyot, 
harangokat, orgonát, tanítói lakot, iskolát, szóval az ösz-
szes egyházi épületeket elhamvasztá. azonkívül még mintegy 
43 lakosnak összes épületei (nagy részben reformátusoké) 
semmisültek meg. Maga a pásztor egyik hívének házába 
vonult meg családjával együtt. Neki is elégett mindene 
úgy, hogy élelme is alig maradt. Kétségbeesve a jövő 
felett, a nép már arról gondolkozott, hogy elhagyja ősi 
faluját, új helyet keres, de a buzgó pap, a páratlan lelki 
vezér ekkor mutatta ki igazán a szenvedések tüzében 
megacélosodott jellemét. Buzdított, lelkesített, küzdött, szó-
val és példával, hogy népét, gyülekezetét újra talpra állítsa. 
Felkereste leveleivel, gyakran személyesen is megyéje in-
téző férfiait, felhívta az elárvult népre figyelmüket, közöt-
tük pénzt, adományokat gyűjtött, hiveit pedig kitartásra 
és különösen munkára lelkesíté. Mentek aratni az uradal-
makba s maga a lelkész mindenütt ott volt velük, hogy 
csüggetegségüket leküzdje. A nép, látván lelkésze páratlan 
buzgóságát, kész szívvel engedte, hogy adja vállaikra a 
terheket, csakhogy egyházuk újra életre keljen és példát-
lan önmegadózással (pénzben és munkában) annyira vitték, 
hogy a következő évben templom és paplak fennállott, 
harangok szereztettek, új iskola és tanítólak vétetett; 
orgonát is újra szereztek (1877-ben). Az így restaurált 
egyházban élvezhette volna hát végre a kiváló férfiú az 
annyira megszolgált és megérdemelt nyugalmat. De családi 
és személyes csapások ezt sem engedték. 1876. évben 
hályog borulva szemeire (a kufsteini napok szerzeménye), 
Pesten operációnak vettette alá magát, de nem volt sege-
delem, szemei fénye kialudott. 1877-ben kénytelen volt a 
neki oly sokat köszönhető egyház vezetésétől visszalépni, 
s 19 évig kénytelen volt tétlenségben élni a tevékenységhez 
szokott lélek. Két év előtt még az egyházi és politikai 
kérdések legkisebb részletei iránt is melegen érdeklődött, 
de ekkor féloldali szívhűdés érte, s a karosszéket agygyal 

kellett felcserélnie s ezóta mindig nagyobb súlylyal nehe-
zült rá az élet s óhajtotta a halált, mely végre az élet 
nyomoraitól megváltotta. 

Családi csapások is egymást érték életében. Még 
rövid kilitii papsága alatt elhunyt egy kis fia, egyik leánya 
mint. férjes nő (Szeremley Józsefné) 38 éves korában 
Budapesten elhunyt 1888-ban, ennek férje 1893-ban szin-
tén, s egyetlen fiuk Lajos (a budapesti gimn. növendéke) 
azóta a nagyszülék védő szárnyai alatt van. Másik leá-
nyukat, a testileg hibás, de szép lelkű Mariskát alólirott 
temette el 1894-ben s ez időtől fogva az egy unoka ké-
pezi a családot. Csoda, hogy ennyi s ily nagy csapás lelki-
leg is meg nem törték a családfőt s hogy elméjének 
épsége utolsó percéig megmaradt. 

Egyházmegyéje hamar felismerte a kiváló tehétséget 
s előbb pénztárnokká, majd tanácsbiróvá, utóbb esperessé 
választotta. Kerülete is méltányolta érdemeit s mielőtt 
esperesi tisztéről lemondott, tanácsbirái sorába emelte, 
mely utóbbi hivatalát — minden egyébről lemondva — 
utolsó percig megtartotta. 

Temetése impozáns részvéttel ment végbe. Az óriási 
hózivatarok azon félelmet keltették bennünk, hogy senki 
sem lesz képes eljönni, s egyedül híveinek szeretete fogja 
kisérni sírjába, de kellemesen csalódtunk. Mert a mostoha 
időjárás dacára eljöttek Puskás János látrányi, Vasváry 
Sándor csepeli, Katona Ferenc szóládi, Szalai László 
öszödi, Turv Károly kapolyi lelkészek, Kovács Géza bál-
ványost, Ádám Imre endrédi segédlelkészek (esperesünket 
gyengélkedése s közlekedési akadályok tartották távol), 
jelenvoltak a balatonvidéki kör tanítói teljes számmal. 

A gyászudvaron a tanító urak szép éneke után 
Kálmán Gyula ságvári lelkész, egyházkerületi aljegyző tar-
tott szónoki jó hírének s az elhunyt kiválóságának meg-
felelő tartalmas, szép beszédet, festvén kitűnő jellemzéssel 
az igaz lelkipásztort. A tanítói kar éneklése mellett kisér-
tük ki nagy halottunkat sírjához, a hol alólirott szólott. 

Ő már nyugszik békén, csendesen, szerető neje, ki 
hűségesen gondozta nyomorúsága napjaiban, magára ma-
radt unokájával, mint a »szedett szőlő*. — De nagy 
megnyugvására szolgálhat, hogy a szenvedés napjait oly 
férjjel oszthatá meg, ki az öröm napjaiban kárpótolá 
szenvedéseit. Legyen áldott az érdemes pásztor emléke! 

Kőröshegy. Pátkcty János, 
h. lelkész. 

I R O D A L O M . 
** Új-testámentomok konfirmáció alkalmára. 

Van szerencsém a tisztelt lelkész urakat arról értesíteni, 
hogy a 18 kros és 12 kros új-testamentumok konfirmán-
dusok számára különös kedvezményekkel nálam kap-
hatók. Budapest, Rudolf-rakpart 7. sz. Moody András, 
skót lelkész, a skót biblia-társulat képviselője. 

** >A magyar nemzet története* szerkesztette 
d,r. Szalati József, átdolgozza dr. Baráti Lajos. A nagy, 
4-rétű munka jelen 33-ik füzetében, folytatólag a Jagellók 
kora van leírva a Verbőczi István vezetése melletti rákosi 
országgyűléstől II. Lajos király alatt egészen Szapolyai 
elpártolásáig és a hatvani országgyűlés előzményeig. A 
füzetet gyönyörű külön kép nyitja meg: Zách Feliczián, 
Madarász Viktor festménye. Ezt követik a szövegbe nyo-



raott számos illusztrációk. Az egyes füzetek ára díszes 
borítékban 30 kr. Előfizethetni a műre negyedévre hat 
füzetre 1 frt 80 kr., félévre 12 füzetre 3 frt 60 kr., egész 
évre 24 füzetre 7 frt 20 krral a kiadóhivatalnál (Lampel 
Róbert, Wodianer F. és fiai) Budapest, Andrássy-út 21. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című Gracm György-féle illusztrált művéből az 
53-ik füzet jelent meg díszes kiállításban. E három ívből 
álló füzetben az 1848/49. évi téli hadjárat iratik le foly-
tatólag, érdekesen s egészben új adatok felhasználásával, 
élénk színekkel ecsetelvén Damjanichnak »a rácok rémé«-
nek bánsági hadjáratát egészen Zenta városának, Trifko-
vics Mihály szerb vezérlete alatt fölkelt rácjaitól szenve-
dett iszonyű vérengzéséig és pusztulásáig. Illusztrációk 
dolgában jelen füzet is vetélkedik a többiek képgazdag-
ságával. A műre, mely a Lampel Róbert (Wodianer F-
és fiai) budapesti cég kiadásában jelenik meg, előíizethetni: 
egy évnegyedre (6 füzet) 1 frt 80 krt. Félévre (12 füzet) 
3 frt 60 krt. Egész évre (24 füzet) 7 frt 20 krt. Egy-egy 
füzet ára díszes borítékban 30 kr. 

E G Y HÁ Z. 
A budapest-budai lelkészválasztás nagy érdek-

lődés mellett folyt le mult vasárnap délelőtt 10 órakor. 
A hívek egész serege szállotta meg a Fő-utca 2-ik szám 
alatt lévő takarékpénztár épületét, a melynek első eme-
letén történt a választás. A bizottság elnökei Mészáros 
Sámuel ó-budai lelkész, tanácsbiró és Frey$inger Lajos dr. 
váci királyi közjegyző, világi tanácsbiró voltak. Haypál 
Benőn kívül a többi pályázónak oly elenyésző kis pártja 
volt, hogy az elnökség Haypál Benőt közfelkiáltással meg-
választott papnak jelenthette ki, a mit a választók éljen-
zéssel vettek tudomásul. Az éljenzés lecsillapulta után az 
elnökség konstatálta, hogy Kasits Péter egyháztag és egy-
háztanácsos közvetlenül a választás megkezdése előtt a 
világi elnök kezéhez Haypál Benő megválasztása ellen 
írásbeli óvást adott be, a melyet az elnökség az iratok 
kapcsán az egyházmegyei espereshez terjesztett fel. — A 
választás históriai jelentőségű. Kétszáztíz év óta nem volt 
Budán református pap. 1686-ban Buda visszavétele alkal-
mával elpusztult a budai egyház s az akkori lelkész, 
Vecsei Mátyás, mint az ostromló magyar sereg reformá-
tus lelkésze nyert alkalmazást. A német és rác telepítések 
által idegenné és pápistává lett Budán csak most tudott 
egyházilag szervezkedni a református elem. Az új budai 
pap fiatal és tehetséges ember, kitől sokat vár a fővárosi 
reformátusság. Szívesen üdvözöljük s működésére lélekből 
kívánjuk a kegyelem Istenének áldását! 

Bibliát a konfirmándusoknak. Évről-évre jobban 
terjed az a helyes szokás, hogy a gyülekezetek elöljárói 
a konfirmáció alkalmával gyűjtés útján vagy más módon 
előállított forrásból bibliával (legtöbbször új-testamentom-
mal) ajándékozzák meg a konfirmáltakat. Victor Bernát, 
a brit és külföldi bibliatársaság hazai ügynöke (Budapest, 

Deák-tér 4. sz.) ez évbpn is felkérést intézett ebben az 
ügyben a lelkészi hivatalokhoz. A szép felhívásból kiemel 
jük a követkevőket: Szükség, hogy Isten igéjét terjeszszük, 
mert csak úgy nyerhetjük az örök életet, ha »ismerjük 
az igaz Istent és a kit elbocsátott, a Jézus Krisztust*. 
Szeretnünk és becsülnünk kell ezt az igét, mert erős fegy-
vert találunk benne minden ellenséggel szemben, a ki 
hitünket megtámadja és minden csábítás ellen, mely ke-
resztyéni hűségünket meg akarja tántorítani. És ha olykor 
szenvedések és fájdalmak zúdulnak reánk, hol találnánk 
jobb vigasztalást, mint abban a könyvben, melyben maga 
Jézus szól hozzánk : >jöjjetek én hozzám mindnyájan, a 
kik megfáradtatok és megterheltettetek, én megnyugoszt-
lak titeket*. — A biblia megkedveltetésének és terjesz-
tésének ezt a sikeres módját melegen ajánljuk a gyüle-
kezeti elöljáróságok s különösen a lelkész urak pártoló 
figyelmébe! 

A csepeli evang. ref. egyházközség (Somogvm.) 
temploma számára az ezredéves jubileum emlékére egy 
díszes új orgonát rendelt. Az orgona 2000 frtért Országh 
Sándor és fia cs. és kir. udvari műorgona építő cégnél 
készül Budapesten. 

A mányi gyülekezetből. Nagyt. Szerkesztő Úr! 
Örömmel értesítem, miszerint a mányi polgári olvasókör 
derék tagjainál a szászok és oláhok által környezett fel-
falusi egyház kérelme nem maradt pusztában elhangzó 
szó. Egy akarattal elhatározták, hogy a tagok közt gyűj-
tést indítanak. Tőlük átvette az eszmét a ref. egyháztanács 
is, s úgy a maga körében, mint az egyháztagok körében 
gyűjtést indított. Az eredmény 15 frt 43 kr. lett, melyet 
Szabolcska M. ref. lelkész nevére el is küldöttünk. Jól esik 
bizonyságot tennem egyrészről a felől, hogy mire jók az 
olvasókörök; másrészről a felől, miszerint a mányi ev. 
ref. hazafiak érzik, hogy mint Pál apostol görögöknek és 
barbarusoknak, ők is kötelesek az ev. ref. anyaszentegy-
háznak, meg a magyar hazának. Mányon, 1896. március 
4-én. Pap Albert, ev. ref. lelkész. 

A kassai ref. egyház műkincsei a kiállításon. 
Aligha van hazánkban református egyház, mely a fejedelmi 
alapítók és jőltevők adományából oly becses és oly nagy 
számú úrasztali szerelvényekkel dicsekedhetnék, mint a 
kassai református egyház, melyet tudvalevőleg a dicső 
emlékű I. Rákóczi György fejedelem alapított 1644-ben. 
Az egyház műkincsei közül már több darab az Archeoló-
giai Értesítő egyes füzeteiben, írásban és képben ismer-
tetve van. Ezen ismertetések alapján intézett megkeresést 
az ezredéves kiállítás elnöke nevezett egyház presbyteriumá-
hoz, hogy a nevezetesebb darabok közül nyolcat a kiállítás 
céljaira engedjen át. Az egyháztanács hazafias készséggel 
engedett a felhívásnak, de csakis azon feltétel alatt, ha a 
műkincsek oda- és visszaszállítása az egyház lelkészének 
személyes felügyelete alatt történik. Ezen határozatnak 
megfelelőleg Révész Kálmán lelkész a napokban adta át 
a történelmi főcsoport igazgatójának a következő darabokat, 
1—3. Az I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsánna által 
1644-ben ajándékozott két kanna és egy tányér. 4. A Kátai 
Ferenc által ajándékozott XV. századbeli ritka szépségű 
sodronyzománcos kehely. 5. Az ismeretlen jóltevőtől, de 
szintén a XVII. század közepén adományozott Nürnberg-



ben készült ananász alakú fedeles pohár. 6. Az ennek 
mintájára Kecskeméti Péter híres kassai ötvös által 1664 ben 
készített fedeles pohár, Látrán János ajándéka. 7. A Nonnert 
Pál kassai ötvös által 1662-ben készített nagy ezüst kanna, 
Fráter István és neje ajándéka. 8. A Losonci Bánffy Ágnes 
(Baresay Ákos fejedelem neje) által 1664-ben készített és 
ajándékozott ritka szép úrasztali terítő, az ajándékozó 
nevével és címerével Az itt felsorolt valóságos ereklyék-
nek érdekes történetük van. Midőn 1670-ben a protes-
tánsok üldözése megkezdődött, a kassai egyház akkori 
vezérférfiai ezen tárgyakat először Nagybányára, azután 
Kővárba, végre az erdélyi fejedelemség végső erősségébe, 
Fogaras várába vitték, illetve küldöttek, honnan csak az 
1700-as évek elején. II. Bákóczi Ferenc diadalmas fellépése 
alkalmával kerültek vissza Kassára a bujdosó kincsek. Ez 
elővigyázat nem is volt felesleges, mert 1672-ben csakugyan 
elvesztették a kassai reformátusok templomukat és az egy-
ház fekvő birtokait. Ugyancsak B. K. hozta fel a kiállí-
tásra a kassai magyar-német egyház birtokában levő XVII. 
századi lőcsei készítésű szép kelyhet, melyen dombormüben 
három bibliai jelenet van kiáhrázolva. A két egyház által 
kiállított tárgyak a kellő értékig biztosítva vannak. 

Erdélyi egyházkerületünk közgyűlése április 
11-én lesz Kolozsvártt. A közgyűlésen lesz papszentelés, 
püspöki és igazgatótanácsi jelentés, egy egyházkerületi fő-
gondnok, több egyházmegyei gondnok, számos tanár, egy-
házkerületi számvevő választása stb. 

A keresztyénség Ugandában. Ugandából (Közép-
Afrika belsejéből) örvendetes hírek érkeznek folyton. Sok 
fekete keresztyén halt ott martyrhalált. De kiömlő vérük úgy 
látszik, jól megtermékenyítette a talajt. Az utolsó két évben 
a keresztyénség nagy hódítást tett. Már mintegy 40,000-en 
fogadták el Krisztus vallását. Mintegy kétszáz templomban 
és kápolnában hirdettetik az evangelium. Magában a fő-
városban hét imaház és iskola van. Immár az egyház 
szervezéséhez is hozzá fogtak. 

Az olasz waldensi egyháznak, a mult év végével 
5326 tagja volt (kommunikans), 778-cal több, mint az 
előző évben. A vasárnapi istentiszteleteket 7590 egyén 
látogatta rendesen, alkalmilag pedig 68,500. A vasárnapi 
iskolákba 3208 gyermek járt. A lelkészek, evangélisták, 
tanítók és colporteurök összes száma 130. A flórenci 
theologiai intézetben 10 ifjú készíté magát elő a szent 
hivatalra. Egyházi célokra maguk a gyülekezetek 73,461 lírát 
adakoztak, míg Olaszországban és egyéb külföldi államok-
ban 350,000 lírát gyűjtöttek össze a számukra. Az évi 
számadás 31,640 lírával záródott. 

Az evangelizáció a pyréni félszigeten ismét egy 
lépést tett előre. A mult hó elején szentelték fel Malagá-
ban az új protestáns templomot. E városban a boldog 
emlékű martyr, Matamoros veté meg alapját az evange-
liumi gyülekezetnek. Matamoros rég meghalt, de anyja 
még él és jelen volt a felszentelési ünnepélyen. A gyüle-
kezet élén P. Vila áll. Ezt is, miként a granadai Blanco 
evangélistát a Societé de Propogande réligieuse espagnole 
et portugaise bocsátá ki. 

I S K O L A . 

A népoktatási törvény — az 1868 : XXX. t.-c. 
revíziójának előkészítő munkálatai folyamatba tétettek 
immár a közoktatási minisztérium kebelében. A revíziónál 
különös figyelemmel lesznek a fegyelmi eljárás szigorítá-
sara, az államellenes üzelmek megtorlására való tekintet-
tel. A revizionális munkálatot, mint előadói tervezetet, 
annak idején közzé fogja tenni a miniszter, hogy az ér-
deklődő köröknek alkalmuk legyen hozzászólni, még mielőtt 
a törvényjavaslat az országgyűlés elintézése alá kerülne.. 

A debreceni ev. ref. főgimnázium igazgatósága 
tudatja az érdeklődőkkel, hogy a debreceni ev. reform, 
főgimnáziumnak az ezredéves nemzeti ünnep alkalmából 
készült mult évi értesítőjéből, mely 36 íven az iskola múlt-
jából és jelenéből vett 24 képpel jelent meg s a tanintézet 
jelen állapotának ismertetésén kívül magában foglalja a 
főgimnázium történetét is, mintegy 100 példány még egy 
forintjával kapható; vidéki megrendelők még ehhez 17 kr. 
postaköltséget tartoznak csatolni. 

Iskola látogatás Szatmáron. Joó István, a tiszán-
túli ev. ref. középiskolák felügyelője a febr. 17-től márc. 
3-ig terjedő időközben vizsgálta meg a szatmári ev. ref. 
főgimnáziumot és az ottani ev. ref. felsőbb leányiskolát. 
Különösen a leányiskolában ezúttal tett látogatása úgy-
szólván fordulópontot képez a nevezett intézet életében. 
Ugyanis Joó István a fentartó testülettel egyetértve oly 
tervet dolgozott ki, melynek létesülése esetén a leányiskola 
teljesen szilárd.és biztos alapokra lesz fektetve. E szerint 
az intézet tovább is kéri a tiszántúli egyházkerülettől eddig 
élvezett segélyt, de másfelől az államhoz is fordul és pedig 
a leghatározottabb kilátással, segítségért. A tanítónők fize-
tései korszerűen fognak rendeztetni: 800 frt törzsfizetés, 
200 frt lakbér, s az iskola felszerelése is teljesen az igé-
nyeknek megfelelő lesz. Kívánatos, hogy e fontos positión 
szép jövőre hivatott tanintézet célját érje. Az a törekvés, 
melylyel ügybuzgó fentartó testülete, nemkülönben lelkes 
és szakavatott tanerői emelésén fáradoznak, méltán meg-
érdemli, hogy sikert arasson. 

A debreceni ev. ref. kollégium jogakadémiájának,, 
főgimnáziumának és tanítóképezdéjének tanárait a köz-
oktatásügyi miniszter az orsz. tanári nyugdíjintézetbe fel-
vette. A helyi nyugdíjintézet továbbra is megmarad s az 
1895-ig belépett tanárokért az teljesíti az orsz. nyugdíj-
intézetbe a fizetést, viszont annak az alapszabályai szerint 
fizetnek és nyugdíjaztatnak a fent kitett évig belépett 
tanárok és özvegyeik. Az új tanárokra azonban már tel-
jesen az orsz. nyugdíjintézet alapszabályai a kötelezők. A 
kollégium tanulói a jelen évben már fizetik a 3 forint 
nyugdíjjárulékot, de az élvezett tandíj jótétemény arányá-
ban, t. i. fél díjat 1 frt 50 krt, negyeddíjas 75 krt, tan-
díjmentes semmit. Ezekért a kollégium pénztára teljesíti 
a fizetést. — A debreceni kollégium énekkara és irodalmi 
önképzötársulata Nagy József, Vecsey-Bruckner és Magyar-
Kegyes alapítók emlékezetére márc. 5-én rendkívül népes 



ünnepélyt tartott. Főleg nők jelentek meg nagy számmal. 
A programm pontjai közül különösen szép volt és a kö-
zönségre mély hatást tett a Balogh Ferenc megnyitó beszéde 
és az énekkar által elzengett gyászének és gályarabok 
éneke. A Csokonay-körben dr. Bartha Béla jogtanár tar-
tott igen tartalmas felolvasást a socialismusról, melyben 
a keresztyén sociális törekvéseket is erős hittel, széles 
tudással és látókörrel tárgyalta. Márc. 15-ét a kollégium 
és az ifjúság az idén, a millennium évében a szokottnál 
is lelkesebben ünnepli meg. A kollégium szónoka lesz az 
oratóriumban dr. Kérészit Zoltán jogtanár. Ugyancsak 
megünnepli e napot az ev. ref felsőbb leányiskola is, hol 
Karácsonyi Ottilia tanítónő tart a növendékek előtt fel-
olvasást. 

A debreceni tanári kör e hó 7 én Dóczi Imre 
elnöklete alatt gyűlést tartott, melyen Sinka Sándor ev. 
ref. főgimnáziumi tanár rendkívül élvezetes és értékes fel-
olvasásban szólt az érettségi vizsgálat és a fölmentés 
aktuális kérdéséről. Ismertette először az érettségi vizsgá-
lat alól való fölmentés, az ú. n. dispensatio történeti fej-
lődését külföldön, különösen Francia- és Poroszországban, 
mely utóbbi helyen terjesztetett ki a dispensatio legmesz-
szebb menő határokig. Ugy látszik, hogy mint közoktatá-
sunk egész vonalán, ügy a dispensatio kérdésében is a 
németek után akar indulni a kultuszminisztérium. E törek-
vésnek úgy didaktikailag, mint ethikailag káros voltát, 
általán az egész felmentési rendszernek kirívó botlásait 
és keserű következményeit nyomós és teljesen meggyőző 
kritikával kisérte Sinka. Azon körülményen pedig, hogy 
a közoktatásügyi miniszter csupán adminisztratív nehéz-
ségek (a tankerületi főigazgatóknak az érettségi vizsgák 
alkalmával való tűlterhelése) indították oly fontos és mélyre-
ható reformindítvány tételére, minő a dispensatio, ezen a 
körülményen nem győzött eléggé csudálkozni. Sinka tehát 
a leghatározottabban ellene van az érettségi vizsgálat alól 
leendő bárminemű felmentésnek s ezen véleményéhez a 
kör is hozzájárult. Az érettségi vizsgálatok reformját azon-
ban űgv Sinka, mint utána a kör, de nem lényegileg, 
hanem inkább formális módon szükségesnek tartják, ilyen 
reformok volnának : 1. latin szöveg magyarra fordítása. 
2. az írásbeli dolgozatok megítélésénél, az egy magyar 
kivételével, azok többségének tanjegye szerint való elöntés 
bizonyos kétes esetekben, 3. a görögpótló tárgyaknak, a 
vizsgálat tárgyai közül való törlése. Köztetszéssel találko-
zott Sinka azon ajánlata is, hogy a vizsgáról való eltaná-
csolás jövőben teljesen maradjon el és hogy az érettségi 
bizonyítványba az alsóbb osztályokban bevégzett egyes 
tantárgyak (földrajz, természetrajz) kalkulusai ne vezettes-
senek be. 

Debreceni tankerületi főigazgatóvá — megbíz-
ható hír szerint Géresi Kálmánt, a kollégium emez érde-
mes tanárát s hazai ref. egyházunk kiváló tagját nevezi 
ki a miniszter előterjesztésére a király. Gérési 23 év óta 
tanár a főiskolánál, előzőleg a budapesti ref. főgimnázium-
ban tanárkodott és a Tisza családnál nevelősködött. Tavaly 
a miniszter a tanügyi élet tanulmányozására Oroszországba 

küldötte, azonkívül is több európai országot bejárt. Iro-
dalmi téren főként történeti dolgozatai által szerzett ba-
bérokat. 

Protestáns tanulók egyesülete áll fenn Párisban 
1892 óta. Igen áldásos munkát fejt ki ebben a nagy 
városban tartózkodó protestáns ifjak között. Számukra 
tisztességes lakásokról gondoskodik, míg azegyesüiet házában 
egy jól felszerelt könyvtárt, olvasó- és dolgozótermeket 
bocsájt rendelkezésükre. Ugyanitt előadások, bibliai órák 
tartatnak. E hasznos intézmény élén egy buzgó lelkész 
áll. Az évi kiadások körülbelől 10,000 frankra rúgnak. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Péter József nyugalomba vonult somogy-viszlói 

ev. ref. tanító hült tetemeit f. március hó 1-én hantoltuk 
el a somogy-viszlói temetőben. A 74 éves aggastyán lelki-
ismeretes, buzgó tanító volt egykoron, kinek érdemeit egy 
sereg tanítvány emlegeti hálásan. Egyházias érzésének 
maradandó, tanújele az a 200 frtos alapítvány, mit a 
somogy-vizslói egyház részére tett végrendeletében. A 
háznál, a templomban és a sírnál a helybeli lelkész imád-
kozott, illetve tartott emlékbeszédet, miközben a somogy-
viszlói polgári daloskör énekelt megható gyászdalokat 
koporsója felett. Áldás és béke lebegjen emlékén és po-
rain! . . . (J. N.) 

f Varga István, a gyönki gimnázium tanára, a 
külső-somogyi ref. egyházmegye tanácsbírája, ugyanott a 
tanítói egyesület elnöke életének 59-ik, tanári működésé-
nek 26-ik évében f. évi március hó 4-én rövid szenvedés 
után meghalt. Kötelességtudó, buzgó és egyházias tanár 
volt, ki emberül megállta helyét. Halála igaz részvétet 
kelt a dunamelléki egyházkerületben. Nekrologját nem sokára. 

f Csiky Gyula, dr. Csikv Kálmán műegyetemi tanár 
és egvháztanácsos fia, három napi kínos szenvedés után 
életének 19-ik évében f. hó S-ik napján váratlanul elhunyt. 
A nagyreményű fiú mult évben a budapesti ref. főgim-
názium kitűnő növendéke, az idén az egyetem orvosi kará-
nak egyik legszorgalmasabb növendéke, szülőinek legidősebb 
fia volt. Halála mélyen sújtotta a derék szülőket, s nagy-
számú tisztelőiket, kik f. hó 9-én egész tömegesen jelentek 
a temetésen, melyen Szász Károly püspök végezte az egy-
házi szertartást. Csak az édes anya volt kénytelen otthon 
maradni, ki pár nappal a gyászeset előtt egy kis fiúnak 
adott életet. A kegyelem nagy Istene enyhítse fájdalmát a 
mélyen megszomorodottaknak s adjon békés pihenést a 
korán elköltözöttnek! 

f Borbáth Márton bodosi lelkész 51 éves korá-
ban, lelkipásztorsága 25 ik évében rövid szenvedés után 
március 1-én elhunyt. Nagy kiterjedésű család, özvegy és 
nyolc gyermek, kik közül még csak egy a nagykorú, 
gyászolja a családfő kora halálát. 



KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. Kun Pál miskolci ref. főgim-
náziumi tanár félszázadot meghaladó tanári működése 
után nyugalomba vonult. 

* A vatikán és a francia kormány közt fekvő 
barátságos viszony megzavar..atott, még pedig nem az 
előbbi hibája, hanem az utóbbi diplomáciái neveletlensége 
folytán. Mert dacára annak, hogy a jelenlegi francia kor-
mány, jól tudta, hogy XIII. Leo mennyire kedveli Lefebure 
de Behaim urat a köztársaságnak a pápai udvarnál hosszú 
évek óta levő követét. Dacára annak, hogy a pápa már 
régebben kifejezte ebbeli óhaját, miszerint ezt a követet 
hagyják nála' mindaddig, a míg ő él, mert máshoz mar 
nehezen tudna hozzászokni és ezt a követet mégis vissza-
hívták ! A szent Atyát ez az intézkedés igen megszomorítá. 
Hogy is ne esnék neki zokon, mikor ennek az istentelen 
köztársaságnak pártolását épen ő maga ajánlá híveinek 
és érette a royalistákkal, a leghívebb gyermekeivel telje-
sen szakított? Krisztus ősz helytartójának bizonynyal fájhat 
ez a hálátlanság. Másféle hálát várt ő az intelligencia és 
a jó izlés városában uralkodó államférfiaktól ? Egyelőre 
még nem lehet tudni, hogy mi a célja a francia kormánynak. 
Némelyek úgy vélekednek, hogy az volna a nyitánya a 
megkezdődő kultúrharcnak, mely az egyház és állam tel-
jes szétválasztásával fog végződni. Legvalószínűbb azon-
ban az a feltevés, hogy a köztársaság így akarja a szent 
atyának tudtára adni, hogy őt hidegen hagyja a pápa 
nyájaskodása. 

* A nyugot-németországi ker. ifjúsági egye-
sület által kezdeményezett katonamisszió áldásosán kezd 
működni. Az egyesület által Metzbe küldött Berger Károly 
szerényen munkál s már egy jókora sereg ifjú katonát 
gyűjtött maga köré. Számukra több szobából álló és kénvel-
mesen bebutorozott helyiség szolgál gyülekezési helyül. Az 
olvasóteremben nagyszámú válogatott művekből álló könyv-
tár áll rendelkezésükre. A könyveket legnagyobbrészt egye-
sek ajándékozták. Az íróteremben az író-eszközöket ingyen 
használhatják. Egy másik nagy teremben pedig vallásos 
és mindenféle hasznos tudnivalókról tartatnak előadások. 
Ezt a katona-otthont a mult év december 22-én avatták 
fel a Metzben lakó katona-lelkészek jelenlétében. 180 katona 
vett részt az ünnepélyen. S az ott elhangzott lelkes beszé-
dek közt nagy hatást keltett egy kapitányé, a ki örömét 
fejezte az intézet létesülése fölött s buzdította a katonákat. 
Ott volt Helbing is, az ifjúsági egyesület ágense,- a kinek 
az otthon létesítése és berendezése körül elévülhetetlen 
érdeme van. Hogy mily fontos ez a vállalat, könnyű el-
képzelni, ha meggondoljuk, hogy a katonák erkölcsi élete 
mennyi veszélynek van kitéve kisebb és nagyobb váro-
sokban. 

Szerkesztői üzenetek, 
T. L.—B. Budapesti gyülekezeteink zivataros múltjára való 

szép visszaemlékezéseért köszönet. A 22. és 29-ik számban közlöm. 
Agodi úrnak. Az érdekes tapasztalatokat a 22-iki számba 

soroztam. 
P. J. — U. Sz. Tanulságos közleménye a közlendők között 

kapott helyet. 
W. S. — Sz. B. Mindkettő megjött, mindkettőre sor kerül. 

P á l y á z a t . 
A debreceni ev. ref. főgimnáziumban megüresedett 

rendes tanári állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 
A tanszék tárgyai: természetrajz és földrajz, a mely 

tárgyakból a megválasztandó tanár képesítését igazolni 
tartozik. 

A tanszék javadalma: évi 1200 frt törzsfizetés, öt 
ízben 100—100 forint ötödéves korpótlék, 400 forint évi 
lakpénz. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A megválasztandó az országos tanári nyugdíjinté-

zetnek az egyházkerületi megállapodások szerint jogosított 
és kötelezett tagja, a természetrajzi múzeumoknak pedig 
köteles őre és gondozója leend, s tanszékét az 1896/97. 
tanév megnyíltával és a bevett gyakorlat szerint tanszéke 
tudományköréből vett székfoglaló értekezéssel foglalja el. 

A heti órák mennyiségére nézve az »Egyházi Tör-
vények* 469. §-a, a képesítésre nézve pedig az országos 
középiskolai törvény 29. §-a irányadó. 

Pályázók kérvényeiket, védkötelezettségök teljesíté-
séről, esetleg alkalmaztatásukról szóló bizonyítványaikkal 
s keresztlevelökkel felszerelve a tiszántúli ev. ref. egyház-
kerület püspöki hivatalához Debrecenbe folyó évi ápril 
hó 7-iJc napjáig adják vagy küldjék be. 

Debrecen, 1896. március hó 6-án. 
Kiss Aron, 

püspök. 

945/1896. sz. 

Pályázat rendes tanári állásra. 
A sepsiszentgyörgyi államilag segélyezett ev. ref. 

Székely Mikó-kollégiumhoz (főgimnázium) az ó-classica 
philologiai rendes tanári székre pályázat hirdettetik. 

E tanszék javadalma: 1200 frt évi rendes fizetés, 
két, esetleg több ízben 100 frt ötödéves szolgálati kor-
pótlék és 250 frt lakpénz, vagy természetben lakás. 

Pályázni óhajtók életkorukat, végzett tanulmányai-
kat, képesítettségüket feltüntető . okmányokkal felszerelt 
folyamodványukat az erdélyi ev. ref. egyházkerület igaz-
gató-tanácsához címezve a sepsiszentgyörgyi ev. reform. 
Székely Mikó-kollégium elöljáróságához folyó évi április 
hónap 2-ik napjáig nyújtsák be. 

A megválasztandó rendes tanár az országos tanári 
nyugdíjintézetnek köteles tagja leend. 

Csak ev. ref. vallásúak folyamodványai fognak te-
kintetbe vétetni. 

Okleveles pályázó hiányában a tanszék helyettes 
tanárral fog betöltetni, mely esetben a javadalom 800 frt 
évi fizetés lesz. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsától. 
Kolozsvárit, 1896. évi március hó 2-án. 

Parddi Kdlmdn, Dr. Kolozsvári Sándor, 
tanügyi előadó. elnök-helyettes. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



S z e r k e s z t ő s i g 1 : 
IX. kerület, Pipa-utca szám, h o v á a kézi ra tok 

c imzendük. 
l i i a d ó - l i i v a l a l : 

Hornyánszky Vilitov könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), h o v á az elöfiz. és h i rdet , d í jak in tézendök. 

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

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

Megjelenik miiideii vasárnap. 
Előfizetési á ra : 

Fé lév re : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Er/yes szám ára !ÍO ler. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Erkölcsi zűrzavar. 
Ez a világ, a melyben élünk, nem keresz-

tyén világ, hanem pogány világ. Pogány a hite 
vagyis inkább hitetlensége, pogány az életcélja 
s pogány ennélfogva az é le tmódja is. 

Pogány a hite. Vannak ugyan ma is még 
hétezeren, a kik a Baal előtt té rde iket meg nem 
haj tot ták s a kik komolyan és őszintén hisznek 
az élő Istenben, a ki idvezí tésünkre szent Fiát, 
az Úr Jézust elbocsátotta. Sőt azt sem tagadjuk, 
hogy sok » fényes hitvallásbancc bővölködünk s e 
hitvallásokat körömszakadt ig védelmezni készek 
vagyunk. De ha úgy külön veszszük az embere-
ket, a kik gondolkozni szoktak — mer t hiszen 
milliók soha meg nem hányták-vete t ték a hit 
nevezetes kérdései t — és erősen tudakozódunk 
ama hit után, a mely őket élteti, a legtöbb eset-
ben azt a homályos, szürke, sej telemszerű pogá-
nyos világnézletet találjuk, a melyben nincs bi-
zonyosság, nincs erő, nincs vigasztalás és nincs 
a Krisztus ügyében, az Isten országa jövőjében 
vetett ha tá r ta lan bizodalom meg a Krisztus ügyeér t 
mindenre kész lánglelkesedós, a mely nélkül 
senki igazán keresztyén nem lehet. 

De pogány e világnak az életcélja is. Az 
erényes életet ugyan elméletben jobbról-balról 
ajánlgat ják, sőt vannak, a kik a ókeresztényc< e r -
kölcsök mellett is s íkra szállanak, a mint mon-
dani szokták, a »liberálisa erkölcsök ellen, de 
azért mindenki tudja, hogy a ókeresztény erköl-
csök is átlag véve nem jobbak a liberális erkölcsök-
nél. A keresztyéni, krisztusi, szent és mégis kö-
nyörületes erkölcsiség pedig még nem elismert 
hatalom. Az élvezetvágy, a kár tyázás mód nél-
küli szeretete, a kivilágos-kivirradtig való tivor-
nyázás, a részegeskedés, a nemi kicsapongás, az 
anyaginak a szellemi fölé emelése mint ret tene-
tes ár, csapkod mindenfelé. A független morál 
üli orgiáit s az ősök hitvallásai csak takar ják 
az Istentől elszakadt ember re t tenetes életmód-

ját. Ez életmód helylyel-közzel szörnyű gyümöl-
csöke t t e rmel , a melyeket már mindenki férgesnek 
talál, de nemcsak az időnként mutatkozó gyászos 
erkölcsi bukások a baj, hanem az a léha élet-
mód is, a mely e gyümölcsöket termi, a mely mel-
lett az ember költhet, t ivornyázhat, részegesked-
hetek, testét lelkét ron tha t ja és még mindig — 
párba jképes marad. 

A baj megvan s szemünket nem hunyha t juk 
be előtte. 

De jegyezzük meg, hogy egy csapással min-
dent jóvá nem tehetünk. Egy-egy sebet hamarosan 
kivághatunk, de ha az egész idegrendszer meg-
romlott, hosszú ideig tar tó ós gondos gyógykeze-
lésre van szükség, így az erkölcsi zűrzavarból 
is csak úgy menekedhe tünk ki, ha a krisztusi 
erkölcsiség megvalósí tására egész életünk felál-
dozásával törekszünk. Meg kell é r tenünk, hogy 
javulást félrendszabályokkal el nem érhetünk. 
Nincs nagyobb tévedés, mint azé a reformátoré , 
a ki maga is elmegy a világgal az örvény széléig 
és csak épen a r r a vigyáz, hogy bele ne essék. 
A ki a világgal tart , az nem fogja megjavítani 
a világot, hanem azt e l ragadj a a világ. Epen 
azért határozot tan a Krisztushoz kellene szegőd-
nünk, mer t a ki vele nincs, ellene van s a ki vele 
nem takar, pazarol az. 

Fájdalom azonban már a gyermekek neve-
lésénél és az ifjak vezetésénél megfeledkezünk 
a Krisztusról. Ő azt mondja, hogy engedjük hozzá 
menni a kis gyermekeket , mi pedig egyenesen 
bátorí t juk a gyermekeke t és ifjakat, hogy ugyan 
ne féljenek, csak menjenek keresztül minden 
ifjúkori balgatagságon. És e sző sokszor olyan 
dolgokat is magában foglal, a melyek a t ízparan-
csolat egyik-másik részébe ütköznek. Hátha még 
a r ra gondolunk, hogy az evangelium szerint pl. 
a részegesek és paráznák egyáltalán nem örököl-
hetik az Isten országát. Az idősebbek azonban 
tetszelegnek abban a relatív szelídebb erkölcsi-
ségben, a melyre sok viharos óv után nagy nehe-



zen eljutottak, a helyett, hogy saját botlásaik 
a Krisztus eme mondását ju t ta tnák eszökbe: 
Vigyázzatok ós imádkozzatok, rendesen e mon-
dással mérgezik meg az ifjak lelkét: »Én is ilyen 
voltam, a mikor fiatal voltam«. Mintha csak egy 
olyan ember, a ki vigyázatlanságból örvénybe 
jutot t s abból nagy nehezen kikecmergett , azt 
tanácsolná szeretet t gyermekének, hogy minden 
áron az örvény sodra felé igyekezzék. Oh oly 
re t tenetes a bűnnek ez az átszállása. Mintha csak 
az idősebbek bosszút aka rnának állani a fiatalabbak 
leikéin s mintha saját elkövetett vétkeik vádja alól 
a felmentést abban akarnák megtalálni, hogy íme 
a fiatalok is hasonló vétkeket követnek el. Való-
ban itt az ideje, hogy az eredendő bűn iszonyú 
determinizmusát az isteni kegyelem még hatal-
masabb determinizmusával tör jük meg. Próbá l juk 
meg a Krisztust követni komolyan. Próbá l juk 
meg az ő parancsa inak engedelmeskedni . Pró-
báljuk meg az ő morál ját érvényesíteni. Próbál-
juk meg az if jabb nemzedéket a r r a nevelni, hogy 
neki, mint keresztyénnek, nemcsak hallani kell 
a Krisztus beszédeit, hanem törekedni is azok 
teljesítésére. A mi bűn, azt hívjuk bűnnek. Ha 
valaki asszonyra tekint k ívánság okáért , mond-
juk meg, hogy az paráznaság. Ér tessük meg a 
felserdült ifjúval, a kinek lelkét megmérgezik a 
nemi élet felzaklatásával, hogy az i f júnak nem 
a pa ráznaság való, hanem a családi élet, a mely-
ben az emberi érzékiséget a közös szeretet, a 
közös munka, a közös gondok, a közös fájdal-
mak, a közös könyek, a közös eszmei célok meg-
szentelik. És aztán ér tessük meg a fiatalokkal és 
nagyokkal egyaránt , hogy Krisztus boldogsággá 
teszi a kötelességteljesí tést is. Ne keressük tehát 
mindig ezt vagy azt az örömöt és gyönyörűsé-
get, hiszen van egy oly nagy és igazi gyönyö-
rűség, a mely abból származik, hogy az élő Isten 
gyermekeivé, a Krisztus megváltot taivá tesz. E 
boldogsággal le lkünkben kerül jük a határozot tan 
bűnös élvezeteket, kerül jük még a veszélyeseket 
is, minő a kártyázás, őr izkedjünk a zajos mula-
tozásokba való elmerüléstől, mer t ezek a lélek 
bókéjét felzavarják, a kísér tések előtt hozzáfér-
hetőbbé teszik, ráviszik az ember t a t akarón túl 
ter jeszkedésre , túlságos költekezésre ós mikor 
egyszer a gyönyörűségek hajhászása mindig több 
és több pénzt követel és mindig több embernél 
követel, akkor az erkölcsi tönk s talán a vagyoni 
tönk is nincs messze. 

Azonban nem elég óvni az if júságot s álta-
lában az embereke t a helytelen életmódtól; szük-
séges a jó irányban való pozitív indítás, ösztönzés 
is. E tekintetben is az i f júság az, a mely több 
reményre jogosít. Az i f júságnak kellene több té r t 
adni az Isten országában való munkálkodásra . 

Hiszen komoly munka híján nem csoda, ha az 
az i f jaknak lassanként elvész az érzéke is az 
evangel ium iránt. Azért kellene ifjúsági és leány-
egyesületeket alapítani s azokat evangeliumi szel-
lemben vezetni. Jegyezzük meg, hogy az ifjak 
egészen természetesen un ják meg azt az egy-
házat, a melyben nekik semmi tennivalójuk nincs. 
Míg ellenben megszeret ik azt az egyházat, a mely-
nek védelme alatt ők is fe j thetnek ki valami 
kis tevékenységet . Azért az if júság egy részéből 
egyházi énekkaroka t kellene alakítani. A mívelt 
i f júság felolvasásokkal, szavalatokkal, zenei elő-
adásokkal használhat magának és egyházának. 
A földmíves és iparos if júságot is fel lehetne 
használni határozot tan bűnös u takon járó társaik 
visszaóclesítósóre, vallásos iratok ter jesztésére. A 
fiatal leányoknak pedig meg kellene mondani, 
hogy ők is ter jeszthet ik a Krisztus szeretetét s 
a mint a mi kedves Loránt f fy-egyle tünkben 11 — 1 2 
éves kisasszonykák is var rogatnak és kötögetnek 
édes anyáik és idősebb nővéreik mellett, há t ezt 
mindenhol megtehetnék. így azután komolyabb 
hang honosul na meg a t á r saságokban s az evan-
geliumi keresztyén t isztább erkölcsiség tisztább 
levegője te r jedne el. A gyermekek ós ifjak azután 
az apák szivét is visszavezetnék a Krisztushoz, 
mindenese t re a hi te t lenség ós reményte lenség 
cinismusa veszne és egy jobb jövőben kezde-
nénk reményleni . A protestálni szerető protes-
táns ember bámulva látná, hogy az evangeliumi 
élő keresztyénség megvalósí tása többet ér hang-
zatos frázisoknál és or thodox tóteleknél is. A 
pápis ta emberek pedig csodálkozva vennék észre, 
hogy az igazi erkölcsiség utai t csak a tiszta ós 
szabad evangelium által lehet megtalálni. 

Mindenesetre a társadalom, ha nem is javulna 
meg teljesen egyszerre, visszanyerné az igazi, 
erkölcsi mértéket , melyet elvesztett. Mert manap-
ság mindenki erkölcsös ugyan, de csak oly mér-
tékek szerint, a melyek hol kisebb, hol nagyobb, 
sokszor négy szem közt be is vallott bűnöket 
tekinte tbe nem vesznek. De az ilyen hiányos 
mér tékek lejtőre visznek s vittek is már sokakat . 
Sem Róma vagy a coelibatus morálja, sem a divatos 
napi sajtóé megújulást nem adhatnak, mert nem is 
igazi morálok azok. 

Igazi morál csak a Krisztusé s ha ezt követ-
jük, akkor pogány hi tünk még keresztyénné vál-
tozhatik. Mert az igazi morál követese nehéz 
dolog s nemcsak a szentség, hanem a szeretetlen-
sógből származó bűnöket is kizárja. Mikor pedig 
látjuk, hogy a Krisztus mily könnyen valósítja 
meg a szeretet is, szentséget is, ha látjuk, hogy 
a képmutatássa l szemben szigorú, a töredelmes 
szívvel szemben szelíd, ha lát juk, hogy a leg-
nagyobb bűnösnek is kész megbocsátani , ha az 



igazán megbánja vé tké t ; ele megdorgál ja a leg-
kisebb bűnt is, ha azt palástolják és az erkölcsi 
vi lágrendet lábbal akar ják vele t iporni : akkor 
majcl mégis csak elhiszszük, hogy benne az élő 
Isten jelent meg és bűneink tudatában, töredel-
mes szívvel boru lunk lábai elé, szólván Pé te r re l : 
Ered j el én tőlem Uram, mer t ón bűnös ember 
vagyok! 

S a mikor a megtérés u tán vele s altala 
az élő Istennel ju to t tunk közösségbe, akkor, de 
csakis akkor talál tuk meg az erkölcsiség ama 
k iapadhata t lan örök forrását , a mely meg-
acéloz minden kisér te t ellen, s mely képesít a 
legfenségesebb s egyszersmind legnehezebb er-
kölcsi célok megvalósí tására is. A Krisztus nél-
kül erkölcsi zűrzavar uralkodik mindenütt s ez er-
kölcsi zűrzavar akkor tűnik el, ha a Megváltó helyet 
foglal a szivekben, a családokban, az egyházakbanT 

a társadalomban s a bűnök sötétségében tévelygők-
nek azt kiáltja: Legyen világosság! Nálam nélkül 
semmi jót, semmi igaz erkölcsiséget meg nem való-
síthattok ! 

Szabó Aladár. 

A fővárosi magyar református egyházak 
és a fővárosi magyarság. 

I. 
Most, midőn a honfoglalás ezredik évébe 

immár beléptünk, s a mil lennáris nemzeti ünne-
pélyek előkészítésével foglalkozunk, cél- és alka-
lomszerűnek mutatkozik nemzeti fennál lásunk 
lefolyt utolsó évszázadára, illetőleg az 1796. évre 
visszatekintve, a fővárosi magyar ref. egyházak 
s a fővárosi magyarság egy évszázad előtti álla-
potáról s helyzetéről is megemlékezni . 

Buda ós Pes t sz. kir. városok, illetőleg Buda-
vár s Pes t város erődítményei , valamint az elébb 
Pest-Pilis- és Solt t. e. vármegyék terüle téhez 
tar tozott s jelenleg az egyesült Budapes t székes-
főváros III-ik kerületé t alkotó Ó-Buda kir. koronái 
mezőváros is a XVI- ik század negyedik évtize-
dében török kézre jutván, a közel másfélszázados 
török uralom alatt Budán, Pes ten és Ó-Budán 
fennállott magyar ref. egyházak — h a b á r sanyarú 
viszonyok közt és szorongatot t helyzetben — 
egészen az 1686. évben hosszas és véres ostrom 
út ján bekövetkezet t visszafoglalásig, saját lelké-
szekkel voltak ellátva, s magyar nyelvi isteni 
t iszteletűket azonban Budán és Pesten elébb a 
többi keresztyénekkel közös, majd u tóbb Pes ten 
is, Ó-Budán pedig állandóan saját külön templo-
maikban tar tot ták. 

Buda hosszas megszállása és sok veszteség-
gel jár t bevétele alatt a vár és a külvárosok 
elpusztultak, s a lakosság e lmenekülése miatt 

e lnópet lenedtek, a romok közt megvonul t csekély 
számú protestánsok, illetőleg a magyar reformá-
tusok és a vár védelmében a törökök oldalán 
küzdött számos zsidóság pedig kegyetlenül ki-
űzettek. Egyházi évjegyzeteinkben olvassuk, hogy 
a budai magyar reformátusok akkori papját, 
Vecsei Mátyást a vár bevétele alkalmával, hit-
felekezetükbeli főrangú vitéz, Bagossy László 
mente t te ki az életveszélyből, s magához vévén, 
mint a magyar sereg papját használta. 

Az üresen marad t budai házte lkekre külföldi 
németek és rácok telepíttetvén, Buclán már a 
XVIII-ik évszázad elején teljesen kiveszett a 
magyarság s a várbeli és városbeli lakosság, a 
tabáni r ácvegyü lék mellett, egészen német té vált. 

A protes tánsok üldözése I-ső Lipót, Ill-ik 
Károly ós Mária Terézia ura lkodása alatt foly-
tonos lévén, s azok Buclán királyi rendeletek 
által az okleveles polgárok sorából kizáratván, 
házak és házhelyek szerzésétől eltiltatván, sőt 
lakhatási jogot sem nyerhetvén, mint iparosok 
a szabadalmas céhekből kirekesztetvén, idegenné 
lett a magyarság saját hazája fővárosában, hol 
a tör ténelmi hiteles adatok szerint az Árpádházi 
ós vegyes házakbeli királyok alatt a magyar elem 
a némettel vetélkedett , sőt ezen gyakran felül is 
kerekedet t , hol a polgári és egyházi elöljáróság 
tagjai vegyesen, illetőleg felében magyar nemzeti-
ségűek voltak, hol a magyar nép saját külön 
díszes templomokat s mindké tnemű szerzetesei szá-
mára külön rendházaka t s kolostorokat bírt. Nem 
hangzott többé Buda utcáin és közterein magyar 
szó, melyeknek ősmagyar nevei is német re el-
fordít tat tak, Budavár és város templomaiban az 
egy szent István király ünnepén hivatalból ma-
gyarul tar ta tni szokott egyházi szónoklaton kívül 
nem volt többé magyar nyelvű isteni tisztelet. 

így volt a helyzet Budán ezelőtt száz évvel 
1796-ban, mert a II. József türelmi rendele tének 
fedezete alatt Buciára beszivárgott szórványos pro-
testánsok, illetőleg magyar reformátusok is több-
nyire német nőkkel házasodván össze, hitökből ki-
tértek, s már magok is elnémetesedtek, gyermekeik 
peclig tiszta németekké vál tak; sőt a vallás ügyé-
ben alkotott 1790-ik évi XXVI. törvénycikk sem 
lendített ezen sajnos állapoton, Budavár és Bucla 
városa német maradt , úgy hogy még a folyó 
XIX. század ha rmincas éveiben is a magyar 
gyermekeket szüleik német szó kedvéér t Buciára 
adták cserébe, s a magyar tanulóif jakat ós növen-
dék leányokat a német nyelv elsaját í tása végett 
küldözgették a budai t anodákba s nevelőinté-
zetekbe. 

Az 1848/49. évi országos áta lakulással fel-
lélegzett ugyan a m á r szaporodásnak indult budai 
magyarság s az ettől elválaszthatlan református-



ság, a fővárosi elöljáróság és választó polgárság 
visszamagyarosodása megkezdődött , de ez fájda-
lom ! csak egy rövid évig tar tot t , mer t a h a m a r 
bekövetkezet t ötvenes években a felsőbb ós leg-
felsőbb helyekről pártolt elnémetesí tés tevéke-
nyen működvén, Budán a magyar népelem gyö-
kere t nem verhetet t . 

Csak az ország a lkotmányának 1867. évben 
tör tént visszaállítása, főleg peclig a ket tős főváros 
egyesítése u tán következett be azon örvendetes 
állapot, hogy a magyarság Budán is fellendült, 
hogy a fővárosi közigazgatás és igazságszolgál-
ta tás magyar rá válván s a magyar nyelv taní tása 
a népiskolákba behozatván, az ifjabb nemzedék 
már rövid idő alatt; egészen megmagyarosodot t , 
úgy hogy az é lemedet tebb korúaka t s a műve-
letlen alsóbb népréteget kivéve most már úton-
útfélen, a köztereken, a piacokon, sőt a távoli 
kül telkeken is édes magyar nyelvünk kellemes 
hangja üti meg füleinket. 

Budavárának és városának, jelenleg Buda-
pest székes főváros I. és II. kerüle tének ezen 
örvendeztető visszamagyarosoclásában je lentékeny 
tényezőként szerepel a magyarsággal elválaszt-
hat lanul összeforrt budai reformátusság, melynek 
vallását a tiszántúli, tiszamelléki és erdélyi ország-
részekben magyar hitnek, templomait magyar 
templomoknak nevezi a köznép. 

A budai magyar reformátusok 1868. év óta, 
íoleg a külvárosokban és kül te lkeken gyorsan 
elszaporodtak, úgy hogy a hivatalos egyházi 
k imuta tás szerint létszámuk már 1894. évben 
780 családfőre emelkedett . 

Ily körülmények közt a budapest i evang. 
ref. anyaegyház tanácsa, hogy a Duna jobbpart i 
I. és II. kerüle tben szétszórt híveit a vallásfele-
kezeti elzülléstől megmentse, tekintve, hogy több-
nyire szegénysorsú híveinek a Dunán át a ferenc-
városi, vagy az ó-budai távol fekvő templomokba 
á t já rása csak sok idővesztéssel és költekezéssel 
eszközölhető, szükségesnek talál ta Budán egy 
helyet tes lelkészi állás szervezését, s a községi 
ós állami alsóbb ós felsőbb iskolákban s nevelő-
intézetekben a hi toktatás rendezését. 

A budai evangel ikus tes tvéregyház saját 
várbeli szerény templomát szives készséggel át-
engedvén a budai ref. hívek ünnepi és vasárnapi 
isteni t iszteletének megtar tására , több mint kétszáz 
éves szünetelés után így hangzott fel ismét ős 
Buda várában a reformátusok magyar éneke ós 
így létesült ezen hitfelekezetnek is templomi 
magyar isteni tisztelete, melyben a kisajátí tott 
első várbeli ev. templom helyett épült várbeli 
második ev. templomon kívül a vöröskereszt-
egylet Erzsébet-kórházában s pünkösd ünnepén 
az Is tenhegyen is részesít tet tek a kültelki hívek. 

Sőt, hogy a Budán lakó egyháztanácsosok 
ós több hitbuzgó egyháztagok által összetartot t 
s fellelkesült már nagyobb számú ref. hívek sür-
gető óhaj tásának megfelelhessen az anyaegyház 
tanácsa, elhatározá, hogy a főváros Duna jobb-
part i oldalán itteni hívei számára a fővárosi tör-
vényhatóságtól e célra nyert fazekastóri telken 
a jelenlegi szükségletnek megfelelő díszes tem-
plomot emel. 

A fazekastéri ú j templom építése a hitbuzgó 
egyháztagok ós más emberbará tok áldozatkész 
adakozásából, de ennek mégis elégtelensége miatt 
je lentékeny kölcsön segélyével gyorsan haladván, 
már be is fejeztetett , s a templom átel lenében 
szerény paplak is szereztetett , sőt a folyó már-
cius hó 8-ik napján már a budai ref. papválasztás 
is megtörtént , a nagy számmal egybegyűlt hívek 
lelkesült és szűnni nem akaró egyhangú felkiál-
tásával t. Haypál Benő, előbb budai, most duna-
vecsei helyet tes lelkész ú r választatván a buda-
pesti ev. ref. anyaegyház 3-ik rendes, illetőleg 
budai lelkészévé, kinek hivatalos beiktatása, a 
már elkészült díszes új templom felszentelésével 
összekapcsolva március hó 29-ikére, virágvasár-
napra már ki is t üze t e t t 

Adja I s ten! hogy ezen 210 éves hosszú 
lethárgiájából új életre fel támadt budai magyar 
ref. egyházban csendesség és jó békesség s a 
tagok közt kívánatos egyessóg és szép egyet-
ér tés lakozzék, hogy hívei necsak számban, hanem 
hi tökben s a jó erkölcsökben és a tevékeny fele-
baráti szeretetben is mindinkább megerősödvén, 
a felvirágozandó új egyház országunkkal s ma-
gyar nemzetünkkel mind az idők végéig fen-
ni ara djon! 

Áttérve az egyesült főváros Duna jobbpart i 
oldalának felső részére vagyis a mostani Ill-ik 
kerüle tben szókelő ó-budai, tehát második magyar 
reform, anyaegyházra, miután Ó-Buda kir. koro-
nái mezőváros eredet i leg Pest-Pi l is és Solt t. e. 
vármegyék terüle téhez tartozott, s csak a mi 
időnkben egyesült Budapest fővárossal, az ottani 
ref. magyar egyház nem jutot t a budai testvér-
egyház szomorú helyzetébe, s a török kiűzetése 
u tán is fen tar tot ta magát, de híveinek száma az 
1730. évi pestisben nagyon leapadván, templomát 
a Baváriából beköltözött német r. kathol ikusok 
elfoglalták, ezen kisded egyház azonban meg-
fogyva, de meg nem törve, kizárólag magyar 
nyelvű isteni tiszteletét meg nem szüntette, hanem 
nagy költséggel kibérelt magán házban tartot ta , 
míg később a XVIII. század utolsó évtizedeiben 
annyira megerősödött , hogy új templomát mos-
tani helyén, az uradalmi főtisztsógnek nem ugyan 
gyámolítása, de legalább jóindulatú elnézése mel-
lett, a pilisi j á rás Ó-Budán székelt megyei fő-



s z o l g a b i r á j á n a k t á m o g a t á s á v a l s II. József c s á s z á r 
t ü r e l m i r e n d e l e t é n e k o l t a l m a a la t t 1 786. é v b e n 
fe l ép í the t t e , ú g y h o g y ez idő ó ta 17U6-ig a pes t i 
r e f o r m á t u s o k is az ó - b u d a i a n y a e g y h á z h o z t a r -
toz tak , s a hajóhicl i ö s s z e k ö t t e t é s ide jén () B u d á r a , 
t é l en p e d i g a s zomszéd R á k o s - P a l o t á r a j á r t a k 
i s ten i t i sz te le t re . 

E z e n ó - b u d a i c s eké ly ref. e g y h á z n a k kü lö-
n ö s s z e r e n c s é j e vol t a t e k i n t e t b e n , h o g y h i t b u z g ó 
p a p j a i k ü l ö n ö s e n 1783. év ó ta egész m o s t a n i g 
hozzá h í v e n r a g a s z k o d v á n s t e r h e s le lkészi h iva-
t a l u k a t t ö b b n y i r e h o s s z a b b ide ig v i se lvén , az e g y h á z 
g y a r a p o d á s á t t e v é k e n y e n e lőmozd í to t t ák , s bíz-
v á s t e l m o n d h a t j u k , h o g y v a l a m i n t fö ldgo lyónk 
ke le t i é s dél i s i v a t a g h o m o k t e n g e r e i n e k he lyen-
k é n t f e l t űnő ü d e o á z a i b a n a f á r a d t v á n d o r k a r a -
v á n o k c s e n d e s p i h e n é s t é s e rős í t ő m e g ú j u l á s t 
t a l á l nak , ú g y az ó - b u d a i m a g y a r ref. a n y a e g y h á z 
k e b e l é b e n is, m i n t n e m z e t i s é g i és h i t f e l ekeze t i 
o á z b a n le l tek b é k é s m e g m a r a d á s t é s fokoza tos 
e r ő s b ü l ó s t a b u d a i oldal m a g y a r r e f o r m á t u s a i , 
s ezen ő s e g y h á z e l é v ü l h e t e t l e n é r d e m e az, h o g y 
Ó - B u d á n , m i n t m é g a folyó XIX. század k ö z e p é n 
is c s a k n e m k i z á r ó l a g n é m e t ós zs idó lak ta , t e h á t 
i d e g e n n é p e s v á r o s b a n a m a g y a r nye lv ós m a g y a r 
n e m z e t i s é g n e m h a l t ki, m i n t a h o g y k iha l t a 
ve le m e s g y ó s B u d a sz. k i r . f ő v á r o s b a n , sőt I s ten 
k e g y e l m é b ő l s a gőzha józás i t á r s a s á g d u n a s z i g e t i 
h a j ó g y á r á n a k n a g y r é s z t m a g y a r r e f o r m á t u s o k b ó l 
ál ló s e r é n y m u n k á s a i v a l is g y a r a p o d v a , h í v e i n e k 
száma , me ly az 1842 . évi e g y h á z k e r ü l e t i n é v t á r 
s z e r i n t a k k o r m é g csak 2 0 0 fő re m e n t , az 1893 . 
évi n é v t á r s z e r i n t m á r 1 6 2 1 - r e f e l s zaporodo t t , s 
m o s t m e g k ö z e l í t ő l e g 2 0 0 0 - r e t e h e t ő . 

A d j a Is ten , h o g y a h a l o t t a i b ó l f e l t á m a d t 
b u d a i ref. ú j e g y h á z mel l e t t az ó - b u d a i r e f o r m , 
ő s m a g y a r e g y h á z is miné l i n k á b b e r ő s b ö d j é k s 
a b u d a i v á r o s r é s z m a g y a r o s o d á s a k ö r ü l s ze rze t t 
é r d e m e i t a s z é k e s f ő v á r o s t ö r v é n y h a t ó s á g a to-
v á b b á is m é l t á n y o s f i g y e l e m b e v e g y e ! 
(Vége köv.) Tóth Lajos, 

ügyvéd, egyháztanácsos. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tanítói fizetések rendezése. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter f. évi 

7548. sz. alatt a tanítói fizetések rendezéséről szóló 1893 
évi XXVI. t.-c. 1. §-ban elrendelt legkisebb tanítói fize-
tésnek az iskolafentartók részéről való tényleges kiszól 
gáltatása tárgyában a következő körrendeletet adta ki, 
valamennyi közigazgatási bizottságnak: 

A tanítói fizetések rendezéséről szóló 1893. évi 
XXVI. t.-c végrehajtása tárgyában m. évi augusztus hó 

12-én 43,319. sz. a. kelt körrendeletemre beérkezett jelen-
tésekből meggyőződtem, hogy még igen jelentékeny azon 
tanítói állomások száma, a melynél az idézett törvény 
1. §-ában elrendelt legkisebb tanítói fizetést az iskolafen-
tartók nem biztosították, sem pedig a kiegészítéshez szük-
séges összeget államsegélyként, ismételt felhívásra sem 
kérelmezték. Elérkezettnek tartom tehát az időt most már 
arra nézve, hogy az ily iskolaféntartókkal szemben a tör-
vénynek teljes szigorral érvényt szerezzek. 

A törvény 9. §-ának második bekezdése ugyanis azt 
tartalmazza, hogy ha az illető népiskolai hatóságok a 
törvényben kitűzött határidő alatt (tehát 1894. év. szept. 
hó 25-ig) a tanítói legkisebb fizetést önerejükből sem nem 
biztosították, sem pedig a hiány pótlására állami segélyért 
nem folyamodtak, de a felekezeti iskolájukat mindamellett 
fentartani kívánják, a törvényben megállapított legkisebb 
tanítói fizetés az iskolafentartó által biztosítottnak tekin-
tetik s ha az iskolafentartó, a törvény 4. §-a értelmében 
havonként, vagy évnegyedenként, de mindig előlegesen ki 
nem szolgáltatná, akár az érdekelt fél panaszára, akár 
hivatalbeli feljelentés esetében közigazgatási úton behaj-
tandó. Behajthatatlanság esetében az iskolafentartó hitfeleke-
zettel szemben az 1858. évi XXXVIII. t.-c. 15.§-nak, illetőleg 
az 1876. évi XXVIlí. t.-c. 6. g-a 4. pontjának rendelkezése, 
a .három izbeni megintés mellőzésével nyernek alkal-
mazást. 

A tanítói javadalmazások összeírása 1893. az évi 
29,751. sz. alatt kelt körrendeletéből kifolyólag mindenütt, 
helyszíni tárgyalás útján megejtetvén, a közigazgatási 
bizottságnak módjában áll egész bizonysággal megállapí-
tani, mely tanítói állomásoknál nincs még mindez ideig 
biztosítva a törvényben rendelt legkisebb tanítói fizetés, 
illetve mily összeg hiányzik a kiegészítéshez ? 

Az 1876. évi VI. t.-c. 30. §-a a közigazgatási bizott-
ságnak kötelességévé teszi a járási közegek által felügvel-
tetni arra, hogy a tanítók fizetése rendesen kiszolgál-
tassék. 

Ennélfogva felhívom a közigazgatási bizottságot, uta-
sítsa a járási közegeket, miszerint minden egyes oly tanítói 
állomásra nézve, a melynél a fentebbi tárgyalás szerint 
a tanítói legkisebb fizetés nincs biztosítva, a melyeknél 
tehát a 300 frt fizetés most már az iskolafentartó terhére 
biztosítottnak tekintendő, szerezzenek személyes utánnézés 
alapján biztos tudomást arról, vájjon a tanítók tényleg 
hozzájutnak-e a 300 frt fizetéshez a törvény 4. §-ában 
megszabott időközökben ? Ha a 300 frt legkisebb fizetés 
kiszolgáltatásában az iskolafentartó részéről mulasztást 
tapasztalnak, azt minden egyes esetben, sőt ha szükséges, 
állandóan, közigazgatási úton hajtsák be s a mennyiben 
a tanítói fizetés behajthatatlan volna, ezen körülményt 
szabályszerű módon állapítsák meg. 

Megjegyzem, hogy ámbár a szóban forgó törvény 
9. §-a, illetve ennek végrehajtása tárgyában 1894. évi 
10.000. sz. alatt kiadott utasítás 17. §-a a tanítói fizetés 
kiegészítésére szükséges államsegély engedélyezéseért a 
kérelmezési határidőt 1894. évi szeptember hó 25-ig tűzte 



ki — mégis figyelemmel arra, hogy igen sok iskolafentartó, 
valószinűleg nem a maga akaratából késett el a kérelme-
zéstől — s a kiegészítés sok iskolafentartónak rendkívüli 
anyagi megerőltetésébe kerülne — ezennel kijelentem — 
hogy a tanítói fizetés kiegészítésére folyó évi május hó 
l-ig. mint legvégső határidőig benyújtandó szabályszerű 
kérvényekre hajlandó vagyok a szükséges államsegélyt 
engedélyezni. 

Felhívom a közigazgatási bizottságot, hogy erről ér-
dekelt iskolafentartőkat haladéktalanul értesítse, általában 
pedig ezen rendeletem gyors és pontos végrehajtása iránt 
megfelelően intézkedjék, mindennek eredménye felől folyó 
év május hó 1 ig kimerítő jelentést tegyen. 

Budapest, 1S96. évi február hó 26-án. 
Wlassics s. k. 

TÁRCA. 
Egyház és theologia ellentéte Német-

országon. 
I V . 

Az egyház és a theologia szoros összetartozását 
hangoztatta az a tekintélyes tartományegyházi gyűlés, 
mely Berlinben május 8-án folyt le. A meghívó szerint 
mindazok, a kik az egyház javát szivükön hordják, tar-
toznak közösen és nyilvánosan állást foglalni azon nyug-
talanító tény ellenében, hogy a szentírásnak hitünk egye-
düli zsinórmértékének tekintélyét a theol. fakultások közül 
többen aláássák és az evangelikus egyház külső fennállá-
sát a negatív modern theologia nagy mértékben veszé-
lyezteti. A meghívót két generalsuperintendensen, Schlatter, 
Cremer, Pathusius, Zöckler és Schultze Viktor tanárokon 
kívül számos hírneves egyházi és világi írta alá. A gyű-
lésen magán a greifswaldi fakultás szinte teljes számmal 
jelent meg, eljött Schlatter és Strack is; 1200-nál több 
belépő-jegy fogyott el. A beteg Zoen jogtanácsos, königs-
bergi tanár, nyomtatásban küldte volt be referátumát, 
melynek tárgya: »Az állam és a theol. fakultások*. Mély 
vallásos érzület, tiszta ker. gondolkodás, kiváló jogmívelt-
ség bizonysága ez előadás, mely a mi theologiai intéze-
teink egészen eltérő jogi helyzeténél fogva kevésbbé érdekel. 
A fakultásoknak az egyház részéről való jogi felügyeletet 
kizártnak mondja, arra sem fektet súlyt, hogy a tanárok, 
mint a róm. katholikusok valamely professio fideire köte-
leztessenek; többet vár attól, ha a theologia tanárai érzik, 
hogy ők a ministerium verbi divini tagjai s ha valóság-
gal azok, de a legtöbb a személyek helyes meg válogatá-
sától függ. És erre az egyház joggal igényelhet befolyást. 
Az előadó azt tanácsolja tehát, hogy a kultuszminiszter 
ezentúl ne csak az illető fakultástól, hanem az egyházi 
főtanácstól is kérjen véleményes javaslatot, az utóbbitól 
különösen a jelöltnek »tanára és hitvallására* vonat-
kozólag. 

A második előadó, Kábelt lelkész, a ki »az egyház 
és a theol. fakultásokról* szólt, a gyülekezetek jólétének 
nélkülözhetetlen feltételét abban látta, hogy az egyház is 
gondoskodjék a theol. hallgatókról, konviktusban vagy 
külön seminariumban való tovább képzésükről; a szent-
írás isteni eredetéről szólva azonban oly szeretetlenül 
ismételte a XVII. század dogmatikusainak inspiratói tanát, 

hogy a gyűlés elnöksége kénytelen volt az előadó egyes 
könnyen sértő kitételei felett sajnálkozását kifejezni és 
kijelenteni, miszerint a szentírás isteni inspiratiója egyházi 
tan ugyan, de az inspiratio mikéntje csak theologumenon. 
Azután Möller güterslohi lelkész »a theologia és theologiai 
fakultások« théinát tárgyalva kijelentette, hogy a keresz-
tyénség lényege a csoda, hogy új rabies theologorum tört 
ki: a »felfedezési viszketegség« terjedt el. 

Egészen más hangon szólt a fáradhatatlan Stöcker, 
kinek előadása az egész gyűlésnek kétségkívül legbecsesebb 
része. Épen nem tartozom Stöcker imádói közé és nem-
csak én tudom, hogy az ellene felhozott vádak nem mind 
valótlanok vagy alaptalanok. Az azonban tagadhatatlan, 
hogy az élő őszinte orthodoxiának egyik legmegnyerőbb 
képviselője és hogy a ker. hitnek népszerűsítéséhez, a ker. 
szeretetmunkához ritka isteni adománya van. Thémája ez 
volt: »a theol. fakultások és a nép«. Hadd álljon itt tételei 
közül néhány. Az isteni kijelentés, mely az egész emberi-
séggel igazságot és életet közöl, természete szerint alakilag 
és tartalmilag népszerű. Tartalmilag népszerű az általa 
felállított és megoldott problémák fenséges egyszerűségénél 
és nagy komolyságánál, valamint annálfogva, hogy a tör-
ténetben és Izráel népének szellemében megjelenik, ez 
által örökre népies jelleget öltött és hogy a világ számára 
való egyetemes kijelentéssé levén nemcsak egyeseknek, 
hanem a népeknek is hirdettetik ^Alakilag népszerű, mert 
nem elvont tanítással közli magát, hanem az isteni kijelen-
tések gazdag változatosságával megfelel minden nép és 
kor álláspontjának, minden tehetségi és műveltségi foknak 
és kielégíti az egész emberiség megváltási szükségérzetét. 
A theologia mint a kijelentés tudománya ennek népszerű 
jellegét tudományosan is kifejezésre juUatja és ezért az 
isteni kijelentést, valamint a ker. hitet az emberiség szel-
lemi életében nemcsak a műveltek, hanem minden ember 
számára érvényre juttatja. A mi tanáraink a szabad kuta-
tás és a tudományos igazság e képviselői, kiket a nép 
nagyra becsül s a kik sokszor az egész nép szellemi moz-
galmainak úttörői, ép e tekintélyes állásuknál fogva köte-
lesek a kijelentésnek és az egyháznak történetével a leg-
nagyobb kegyelettel bánni. Az evangelikus theol. fakultások, 
melyek a szentíráson és az egyházi hitvalláson alapulnak 
és Luther thesiseiből nem hypothesisekből keletkeztek, a 
hitnek prófétai tisztét végezzék s ne a professsionátus 
kételkedésre tanítsanak. A reformáció egyháza a nép egy-
háza és teljesen í l Z Z c i kell lennie, a mennyiben még nem 
az, vagy már nem az. A kiváló szónok tételei kifejtésé-
ben nemcsak a theologia és egyházi baloldalnak képvise-
lőit cáfolgatta, hanem az orthodoxiát is bűnbánó vallo-
másra szólította föl: nagyon sokszor felejtette el ez az 
orthodoxia, hogy az isteni kijelentés nemcsak igazi, hanem 
élet; és igen sok orthodox van, a kiben az igazhitűség 
fényesen világít, de nagyon keveset melegít; ha a világos-
ság mellett az élet melegségét el nem hanyagolták volna, 
nem volnánk ma oly szomorú helyzetben, hogy tiltakoz-
nunk kellene! 

Az előadásokhoz fűződő élénk eszmecserében Zieten 
Schwerin gróf reá mutatott a kegyurak kényes helyzetére, 
a kik ma már azt is kénytelenek kérdezni a jelölttől: hol 
tanultál? hol szerezted theologiádat? A német patrónusok 
is valószinűleg jobban értenek a theologiához, mint másutt, 
mégis a vizsga után való ilyetén laikus examen nemcsak 
a negatív irányra nézve lehet veszedelmes Miután még 
Vathusius a lelkészeket felszólította, hogy Ők is óvakod-
janak meggondolatlan nyilatkozattól vagy eljárástól, a 
gyűlés elnöksége kimondotta az egyhangúlag elfogadott 
határozatokat: A tartományegyházi gyűlés követeli az 
államtól, hogy a theol. tanári székek betöltésénél a jelölt-



nek a tudományos képességén kívül az Isten igéjéhez való 
egyházi hitvallásszerű viszonya is mérvadó legyen s hogy 
az egyháznak a tanárok meghívására hathatósb befolyás 
biztosíttassák. Tekintetbe véve, hogy az egyetemek szer-
vezete a tudományos oktatásban való szabad részvételnek 
elvén alapul, hogy a theol. fakultások azon részvételnek 
jogát a licentiatus és a venia legendi útján adják meg, 
az egyházi hatóságoknak és zsinati közegeknek sürgős 
feladata arról gondoskodni, hogy 1. az alkalmas lelkészek 
az akadémiai szabályzatoknak megfelelően az egyetemi 
tantestületekbe belépjenek és a tudományos munkában, 
valamint a theol. hallgatók oktatásában részt vegyenek;, 
hogy 2. e lelkészeknek ilyetén működésük tartamára az 
egyház megfelelő fizetést biztosítson; hogy 3. minden 
egyetemen szabad konviktusok alapíttassanak, melyekbe 
a theol. hallgatók az egyház szellemében tudományosan 
előmozdíttassanak. a konviktusi elöljárók pedig mint leendő 
akadémiai tanárok készülhessenek és magokat gyakorol-
hassák. Végül e határozatok keresztülvitelére bizottság 
küldetett ki. Énekkel, imádsággal kezdték a gyűlést, imád-
sággal, énekkel fejezték be. 

Ámbár a gyűlés méltóságát csak néhány pillanatra 
veszélyeztette volt Kábelt, majd Möller egy-egy erőtelje-
sebb kifejezése fenyegette, de egészben véve oly higgadtan 
és igazságosan tárgyalták az egyház bajait, hogy annak 
elismerését méltán várhatták volna az elvi ellenfelek ré-
széről is. E helyett a Nationalzeitung május 16-iki száma 
gúnyolódott, hogy »porosz papok jogászokkal és vén kato-
nákkal együtt ítélkeztek«, haragosan fordult a tanárok 
ellen, a kik ilyesmire odakölcsönzik nevöket, különösen 
Schlatter ellen, a ki még akkor sem inti a gyűlést mér-
sékletre, midőn ez a tudományos theologia szabadsága 
és a kritika ellen tiltakozva tulajdonképen őt magát is gú-
nyolja. A Berliner Tageblatt pedig máj. 18-iki számában 
»az orthodoxia tudományos erődje« cím alatt azt kon-
statálja, hogy »az orthodoxia sorvadásba esett, és haldok-
lik. A mit a modern filozófiák, új dogmatikák, a termé-
szettudományok, Jézus életének minden kritikája elérni 
nem tudtak, azt megtette az egyszerű, igénytelen ószö-
vetségi történettudomány: kidobja a nyeregből az orthodox 
theologiát. Meghal és nincs örököse®. Ezen kifakadás ellen 
a Reichsbote (máj. 21.) arra hivatkozott, hogy azon theol. 
fakultások a legnépesebbek, melyeken a legtöbb positiv 
irányú tudós tanít, mint pl. a greifswaldi és azoknak 
népessége, melyeken a positiv tanárok kihalnak vagy 
nyugalomba vonulnak, egyre fogy. Schlatter is megfelelt 
a Deutsche Ev. Kirchenzeitung 22-ik számában: Az ellen-
felek azzal áltatják önmagukat és a közönséget, hogy mi 
a tudomány ellen tiltakozunk, holott az ellentét vallási. 
A hit és a hitetlenség ellentétéről van szó. Nem vádolja 
ellenfeleit hitetlenséggel, ők is sokra becsülik Jézust, de 
csak mint a vallástörténelem egyik nagy alakját, mint a 
múltnak egyik nagyságát. Az a kérdés: »mi legyen az egy-
házból ?« Azoknak egyesülete-e, a kik Jézust vallásos 
hősök kultuszának tárgyává teszik, vagy azoknak gvüle-
kezete-e, a kik hisznek benne, a kik szabadon és hálásan, 
de feltétlenül alávetik magokat neki, mert ő az Atyához 
vezető út, az ő vérében bírják bűneik bocsánatát és az 
ő kezéből várják örök életüket. A kik ezt védik, azokhoz 
csatlakozik ő maga is. Politikai és egyházi lapokban tovább 
folyt a gyűlés fölvetette thémákról a szakavatott vagy kon-
tárkodó tárgyalás. Mindkét részről elismerték a bajt: az 
egyháznak és a theologiának egymástól való elidegénedését; 
de kevesen mutattak utat, melyen a bajt orvosolni lehetne. 

BELMISSZIÓ. 
Az ujbanoveei szeretetház hetedik évi 

jelentése. 
A jóságos Isten megengedte, hogy az ujbanoveei 

szeretetház napjaihoz napokat számlálhasson és most hete-
dik évi jelentését nyújthassa át mindazoknak, a kiknek 
szemei ő rajta függenek. Miként kelt életre sok nehéz-
ségek között, miként fejlődött tovább-tovább, s miként 
szolgálta híven a maga tisztes célját ez a nagy ember-
baráti elveken, de korlátolt vagyoni alapon emelt intéz-
mény: az ügy barátai előtt eléggé ismeretes. S mivel ez 
a jelentés épen az ügy igaz barátaihoz kiván szólni: a 
sapienti pauca elvénél fogva, csakis az utóbbi év adatait 
fogja föltárni oly részletességgel, a minővel tartozik ez 
intézmény a maga nagyérdemű jóltevőinek, a kik az Ő 
sorsát, fejlődését nemcsak szemmel tartják, hanem gyön-
géd gondossággal és nem szunnyadó szeretettel is kisérik. 
Beszéljenek azért első sorban magok a számok! 

Az 1895. év január hó 25-ik napján nyilvánosan 
közölt számadás lezártakor volt tőkevagyon 1635 frt és 
33 krajcár. 

1895. január 25-ik napjától 1896. január hó 25-ik 
napjáig befolyt: 

„4) Idegen gyermekek szüleitől . 12 frt — kr. 
B) Kamatokból 91 » 42 » 
C) Tőkevisszafizetésből . . . . 98 » — » 
D) Kegyadományokból . . . . 152 » 10 » 
E) Rendes évi segélyből . . . . 50 » — » 

Bevétetett összesen: 403 » 52 » 
A mult évi pénztármaradék volt: 32 » 68 » 

436 20 Összes bevétel: 
Ugyanez idő alatti kiadás volt: 

A) Rendszeres szükségek fedezésére 252 frt 06 kr. 
B) Tőkésítésre 150 > — » 

Összes kiadás: 402 » 06 » 
Pénztármaradék: 34 > 14 » 

Tőkevagyon: 1687 » 33 » 

(Vége köv.) Fileon 

Vagyoni állás: 1721 > 47 » 

A bevételek E) pontja alatt kitüntetett 50 frt össze-
get Méltóságos és Főtiszteletű Püspök urunk küldötte a 
Dunamelléki Ref. Egyházkerület évi segélyeül. A B) pont 
alatt egy összegben föltüntetett kegyadomány pedig a követ-
kező kegyes jóltevők adakozásából folyt be: 

Biberauer úr Budapestről küldött 10 frtot, Vadas 
Gyula csermői ref. lelkész úr 50 krt., nagy-kőrösi reform, 
egyház 4 frtot, földesi ref. egyház 1 frtot, Schilling Ká-
rolyné úrnő 3 frtot, Poór Hermina úrnő 1 frt 50 krt., 
Biberauer Tivadar úr 2 frt 50 krt, tiszt. Keck Zsigmond 
ref. lelkész úr 3 frtot, Méltóságos Cseh Ervin főispán s 
egyházmegyei gondnok úr 100 frtot, Póth Sámuel ref. 
tanító úr 1 frtot, tek. Dobos Károly úr (Foktőről) 5 frtot, 
nagytiszt. Szabó Péter esperes úr az alsó-baranva-bácsi 



ref. egyházmegyei egyházak adakozásából 8 frt 60 krt., 
nagys. Kozma Lászlóné úrhölgy 5 frtot, Kozma Irén k. a. 
1 frtot (tiszt. Keck Zsigmond cservenkai ref. lelkész úr 
által) és tiszt. Keck Zsigmond ref. lelkész úr 6 forintot. 
Összesen: 152 frt 10 krt. Ez adományok e helyen bekül-
dés sorrendje szerint közöltettek a bevételi napló alapján. 
Fogadják e nemes keblű, emelkedett gondolkozású jóltevök 
úgy a közlött jótéteményekért, mint ez úton másoknak is 
adott serkentő és buzdító példájukért a segélyezett inté-
zetnek és pártfogoltjaiknak háláját legalább ideiglenesen, 
míg méltóbb köszönetet mondana az önzetlen munkát tisz-
tán látó s helyesen mérlegelő protestán egyház elismerése, 
mely bizonyára nem késhetik sokáig! 

Minő misszió teljesítésére vállalkozott a Szeretetház, 
midőn ezt a nevet először fölvette s alakot öltött és miként 
tartá meg a nevébe foglalt programmot a kezdet nehéz-
ségei között is: eléggé ismeretes az évi jelentésekből s 
más nyilvánosság elé bocsátott adatokból; de ha netalán 
kérdéses volna, hogy miként sikerült a Szeretetháznak 
megoldani a bevallott föladatot: az esetre eléggé nyoma-
tékos felelet lehet az alábbi statisztika, mely a Szeretet-
háznak eddigi, hét éves pályafutásában teljesített valóban 
keresztyén munkáját tárja elő. 

Az 1888/89. tanévben volt 16 növendék. 
1889/90. » » 13 
1890/91. - » 11 
1891/92.- » » 11 
1882/93. » . . . » • 21 
1893/94. - » 25 
1894/95. »• 3 

így a lefolyt hét tanév alatt összesen 100 iskolázat-
lan szegény és részben árva gyermeket mentett ki a Szere-
tetház a neveletlenség és iskolázatlanság veszélyeiből. Száz 
gyermeket juttatott iskolába, iskolázás által a becsületes-
ség és boldogulás ösvényére s a protestáns egyház jobb 
és értelmesebb hívei sorába. íme száz eset, melyben a 
Szeretetház mind a százszor megtette kötelességét és pedig 
sikeresen tette meg, azok közül, a kik reábizattak, egyet 
is el nem veszítvén. 

A jelen iskolai évben is már eddig kilenc növendék 
jutott a Szeretetházba s így az ujbanovcei német reform, 
iskolába. Számuk rohamosan emelkedett kilencre. Ugyanis 
1895. szept. hóban volt egy növendékünk, októberben kettő, 
novemberben négy, decemberben hét és 1896. január hó-
ban kilenc. Kilátás van, hogy számuk még emelkedni fog, 
főként a tavaszi hónapokban, midőn a misszió különböző 
pontjairól idefognak begyűjtetni a konfirmálandók is. Jelen-
legi növendékeink névszerint ezek: 

1. Szathmári József, Vinkovcéról, III. o. magyarajkú, 
1893-ban jött. 

2. Angyal József, Sídről, I. o. magyarajkú, 1895. 
okt. hóban jött. 

3. Konrád Jordán, Boszniából, I. o. németajkú, 1895. 
nov. hóban jött. 

4. Elisabetha Jordán, Boszniából, III. o. németajkú. 
1895.. nov. hóban jött. 

5. Heinrich Hermann, Boszniából, I. o. németajkú, 
1895. dec. hóban jött. 

6. Katharina Hermann. Boszniából. III. o. németajkú. 
1895. dec. hóban jött. 

7. Elisabetha Sigmund, Nemcéről, I. o. németajkú, 
1895. dec. hóban jött. 

8. Heinrich Waller, Puszta-Ivancéről, IV. o. német-
ajkú, 1896. január hóban jött. 

9. Stephan Waller. Puszta-Ivancéról. II. o. német-
ajkú, 1896. január hóban jött. 

íme a Szeretetház kicsiny statisztikája, sáfárkodásá-
nak eme tüköré, mely egészen híven tárja föl ez intézmény 
képét, eddigi hatását s folyamatban levő működését pálya-
futásának nyolcadik esztendejében. íme így lép az új-
banovcei Szeretetház a magyar protestáns közvélemény 
kritikája elé s épen az új ezredév küszöbén. 

Vajha az eddig teljesített misszió díjában a közelis-
merés és közpártfogás kezébe adnák a mandatumot, melylyel 
beléphessen a nagy idők sorompóján ama munkás faktorok 
sorába, melyeknek föladata előkészíteni a jövendőt. Ma 
még csak kezdetleges állapotában teng ez intézet is, mint 
annyi sok más intézményünk, de az evangeliumi ker. egy-
ház annyival inkább sürgős teendőjének fogja ismerni 
ennek ápolását és fejlesztését, mert hiszen az volna épen 
az Istennek tetsző egyház, a mely nem volna egyéb, mint 
egy nagyszabású egységes Szeretetház, melynek házszabálya 
az evangelium. Sajnos volna, ha megcáfoltatnám akár 
szavakban, akár tényekben és következésekben. 

Szeretetházunkat s jelen alázatos jelentését az egy-
házaknak is, egyeseknek is buzgó ügyeimébe és jóindula-
tába ajánlva maradok : 

Űj-Banovcén (u. p Tovaraik, Szerémmegve), 1896. 
január hó 25-én 

Vásárhelyi Zsigmond, 
m. ref. lelkipásztor. 

B E L F Ö L D . 

Az »új rend« hatásáról. 
Ha rendes rovatot nem nyitott volna is Szerkesztő Úr, 

úgy is hozzá akartam szólani e kérdéshez, de csak akkor, 
ha felette igénybe vett időm jobban engedi. Azonban a 
közelebbi cikk, mely épen szomszéd megyéből oly igen 
sötét képet fest, kénytelenít az érem másik oldalának fel-
mutatására is; nem mintha a sötét árnyalatok épen hiány-
zanának, hanem jelzésére annak, hogy az új helyzet kevésbbé 
vigasztalan, mint azt magunknak előre lefestettük. Közlöm 
azért saját tapasztalataimat, melyekből egyik, mint másik 
oldal felismerhető. Előre csakis annyit jegyezvén meg, hogy 
mint minden egyébnél, e kérdésben is igen nagy szerepe 
jut az eljárás mikéntjének. 

Ha csak általában kellene szólanom, az »új rend* 
hatását népünknél így jelezhetném: »Mire való volt ez? 
Csak jobb volt a régi! Kár volt ezt tenni a kormánynak«. 
De itt szóljunk egyenesen arról a hatásról, a mit refor-
mátus közéletünkre gyakorolt. 



12. száiri. 185 

Nálunk az »új rend* úgyszólva minden rázkódás 
nélkül lépett életbe. Igaz, hogy igyekeztem arra, hogy 
népünk ne a vásáron, korcsmákban, vagy a lapok tudó-
sításaiból, hanem közvetlen általam nyerjen tudomást az 
»új rend* okáról, mivoltáról, s minden ezzel egybefüggő 
kérdésről. E célból előre kihirdettem, hogy szeptember 
vasárnapjain épen e tárgygyal kapcsolatos egyházi beszé-
deket fogok tartani s egymásután szóltam először a vallás-
szabadság lényegéről és áldásairól, annak követelményei-
ről; azután érintettem és méltattam az új törvényeket a 
mi egyházunk szempontjából; ismertettem teendőinket — 
keresztyénségünk bensőbbé, igazabbá tétele — melyekhez 
egész erővel kell fognunk: nem hallgattam el a vallás-
szabadság folyományait, a gyermekek vallásáról, s a még 
törvénvnyé nem vált felekezetenkívüliséget sem, természe-
tesen mindenkor erősen védve ősi egyházunk, felekezetünk 
boldogító hitközösségét, az evangéliummal egyező voltát, 
mint Krisztus, a legfőbb pásztor igazi nyáját, a kebelében 
nyert áldásokat stb. így aztán nyugodtan kihirdettem úgy 
egyházkerületünk, mint később a konvent (ezzel némileg 
ellentétben álló) határozatát, világosan megjegyezvén, hogy 
az új törvény célja nem az, hogy a hívek és lelkipász-
toraik közt fennállott viszonyt lazítsa, hanem — ellenkező-
leg — még szorosabbá, még bensőbbé kell annak lennie 
ezután ; azért minden egyháztag. minden előforduló eset-
ben, teljes bizalommal — mint eddig is — első sorban 
keressen föl bennünket, s tőlünk tanácsot, útmutatást 
nyerend. Főleg hangsúlyoztam azt, hogy bármely időben 
akadály nélkül esketünk s a stóla — főként az itt szokásos 
fölemelt stóla — miatt aggódásra okuk épen nincs. 

Ez előzmények után lássuk a tényeket. 
Nálunk a konventi végzés kihirdetése előtt házasság-

kötés nem volt. Az első házasságkötés előzményeinél elő-
fordult, hogy a hivatalukba magukat még bele nem talált 
anyakönyvvezetők közül egy a fél azon kérdésére: '•hir-
dettethetjük-e a tisztelendő Úrral is?« ily választ adott: 
»semmi köze hozzá !« Ezt az anyakönyvvezető jegyzőt tehát 
siettem a főszolgabiró útján — a belügyminiszter rendelete 
alapján — rendre utasíttatni. E fél más helységből hozta 
nejét. Egy szombaton jelentek meg — a szomszéd köz-
ségben lakó anyakönyvvezetőnél — a felek tanúikkal 
együtt a »beiratkozásra«. Azután a vőlegény ide. a meny-
asszony oda, hazatávoztak, mintha semmi sem történt, 
volna. Hétfőn ment el a vőlegény — jobban mondva 
házastárs — menyasszonyáért s ez — stóla kikerülése 
végett — esküvés nélkül is elhozta volna nejét, de a család 
viszont kijelentette, hogy esküdetlenül nem adja ki meny-
asszonyát, illetve már nejét. A nagyon beteges agglelkész 
kérte őket, hogy a paplakon esküdnének össze. Erre meg 
a vőlegény jelentette ki. hogy ő már esküdött Lázban, 
másodszor nem teszi, hanem ha a templomban. Látnivaló 
a nagy tájékozatlanság. 

Az én első esketésem f. évben volt január 14-én. 
A felek idevalók mindketten s egyik előkelő családból. 
Ezek is előző szombaton jelentek meg, minden ünnepélyes-
ség nélkül az anyakönyvvezetőnél s következő keddig, 
ki-ki családja körében maradt. Annál nagyobb ünnepélyes-
séggel jött föl a násznép a rendes időben. Úgy fogadtam 
őket mint törvényes házaspárt, kiemeltem ama tényük 
vallásos becsét, hogy megkötött szövetségüket Isten előtt 
is a vallás esküjével kívánják megpecsételni stb. Igyekez-
tem úgy az értelemre, mint a szívre hatni s a szemekben 
felcsillámlott könveket úgy néztem, mint hivatali pályám 
drága gyöngyeit. Azután odaakartam hatni, hogy a házas-
ságkötés és esküvés lehetőleg egyfolytában történjék, s 
megmagyarázván, hogy ez stólaemelés nélkül bármely 
időben történhetik, a következő alkalommal már az egész 

násznép elment a beiratkozásra, s onnan egyenesen a 
templomba jöttek. A cselekvény végzése után az ajtóban 
tisztelgő násznép közül egy férfi a többiekhez fordulva, 
ily naiv módon tett összehasonlítást a két. aktus között: 
»Híjába! csak mégis szép, a mi szép!« Egy ismeretes 
templomkerülő — máskép tekintélyes ember — pedig 
néhány köszönő szót rebegve, néhány nagy könycseppet 
törölt ki, ahhoz nem szokott szemeiből. Többre vettem, 
mintha valaki jelentékeny tiszteletdíjat nyújtott volna, pedig 
a stólát minden esetben előlegesen és önkényt lefizették. 

Még egy esetet említek föl. Községemben szolgált, 
de csak kevés ideig egy más falusi szolgalegény. Innen 
újévkor távozván, hallottam, hogy egy — szintén hozzám 
tartozó — pusztán, egy katholikus nővel akar házasságra 
lépni. Ismerve plébánosom lélekhalászó természetéi, izen-
t.em az ifjúnak, hogy hozzám is jönne föl. Megtudtam 
aztán tőle, hogy a kísértésnek csakugyan ki volt téve. Az 
anyakönyvvezető azt mondta nekik, csak esküdjenek meg, 
aztán a gyermekeket kereszteltessék meg a hol akarják. 
A plébános viszont kijelentette, hogy ő meg nem esketi, 
ha minden gyermekét katholikus vallásra szerződésileg le 
nem köti, s már-már annyira törték, hogy hajlandó is 
volt erre (szerencsére a tájékozatlan szolgabiróság által 
kérésével elutasíttatott). Ő már most viszont jegyesével 
együtt, minden gyermekét reformátussá óhajtaná tenni. 
Levélben kerestem meg a járásbíróságot, hivatkozva a 
törvény, illetve a miniszteri utasítás illető §-aira, hogy 
a jegyzőkönyvet velük felvenni szíveskedjék. Ott azt mond-
ták. hogy vigyen magával ügyvédet (!!), vagy pedig menjen 
kir. közjegyzőhöz. A házasságkötés napja már közel volt. 
Utasítottam a házas ifjút, hogy kössék meg a házasságot, 
így a fiúk bizonyosan reformátusok lesznek, sőt ha leendő 
neje — a mitől állítólag nem idegenkedik — áttér, mind 
azokká válnak. A házasság megkötése vasárnap délelőttre 
volt kitűzve, figyelmeztettem hát, hogy igyekezzenek még 
az istentisztelet alatt megérkezni s azonnal meg fogom 
esketni, s tekintve szegény voltát, előre kijelentem, hogy 
stólára számot nem tartok, megesketem ingyen. Csakugyan 
istentisztelet közepén érkeztek s én őket kihirdetvén, a 
tanúsítványt betekintettem, s őket megeskettem az egész 
gyülekezet előtt. Az anyakönyvezés után a vőlegény elő-
vette erszényét, s azon szavaimra, hogy semmivel nem 
tartoznak, így felelt: »tudom tiszt, uram, de ezt én jó-
szívből szántam, kérem fogadja el«. Kérdem, mennyivel 
volna ez a forint felváltható ? 

Azt szokták mondani, a tények ékesen szólanak, 
ezért bocsánatot kérek, ha tényeket soroltam elő. Szüksé-
ges volt, mert ezekből akarom levonni a következménye-
ket. Ezek a következők: 

A nép a polgári házasságkötést törvényes kötelességül 
tekinti, de egyszerűen anyakönyvi bejegyzés, beiratkozás 
erejét tulajdonítja annak s előtte a fő és igazi házasság-
kötés ma is a templomi esketés. 

A két házasságkötés közt eszközölt összehasonlítás, 
az egyházi szertartás becsét fokozta népünk előtt: ez az 
én tapasztalatom. A stólát kivétel nélkül a legszegényebb 
is szívesen fizeti; sőt akadt, a ki a hirdetés teljesítéséért 
is — mely soha szokásban nem volt — egy koronát erő-
szakolt azzal, hogy ő azt tiszta szívből adja. 

A házasságkötés ódiuma mindig a költséges előké-
születekhez — folyamodások, okmányok stb. — voltak 
fűződve; ezek most a lelkészi hivataltól, az anyakönyv-
vezetőre hárultak, ellenben annyival jobban kidomboro-
dott az egyházi szertartás és a vallás áldásának eddig 
kevésbbé méltatott nagy értéke. 

Ezért ellentétben —y —s. úrral, az elsorolt tények 
az én buzgóságomat csak fokozták és fokozandják a jövőre 



is és bátran megvallom az előbbi felszólalókkal szemben, 
hogy az én tapasztalatom az »új rend«-ről váratlanul 
örvendetes, noha semmit sem titkoltam el — vagy talán 
épen azért -— hiveim előtt, nincs itt, a ki felekezetnélküli-
ségre, vagy áttérésre gondolna, dacára, hegy a terhes 
építési adósságot és hivatali fizetéseket egész szigorral, 
olykor egy kis szorítással hajtjuk be, de nincs is aztán 
sok évi adós és a rendes fizetés hasznát maguk is kezdik 
belátni. Sőt épen az »új rend« legelején váltották meg a 
»boros-víz« (alias lukma-bor) fizetést is három évre kész-
pénzzel. Csak kívülről jövő hatások ne érjék népünket, 
az üj rend hatásával bátran meg lehetünk elégedve. Ter-
mészetesen, ha magunk is — üres sóhajtozás és sopán-
kodás helyett — tenni igyekezünk, míg nappal van. 

Még abban sem látok valami nagy bajt — egyebek-
től eltekintve — ha M. P. szerint egyik vagy másik kitér 
a házasság kedvéért. Eddig is megtörtént, ezután is fog 
történni. És higyje el nekem lelkésztársam, hogy annak 
a házastársnak, ki ezt teszi, az a fertály vagy félhely (mert 
hisz ez a nego és nem az egyházi teher) bizonyára épen 
annyit mint Ferdinándnak Bulgária. Ez is, az is meg-
hozza érte az áldozatot. 

Azt sem hiszem — bár szükségesnek tartom — 
hogy ott, a hol a baj már oly nagy, a népiskolai nevelés 
reformálása gyógyszer lehetne. Mikorra az a nemzedék 
kikerülne, buzgóságának már nem lesz szintere. 

Hanem igenis magunknak kell az ekeszarvára vet-
nünk kezünket; nemcsak a templomban, de magánérint-
kezésekben, presbyteriumokban hirdetni a hitben való 
hűség és az erkölcsök evangeliumi megújhodásának szük-
séges voltát. S e célra hatni, tenni, munkálkodni; tudván, 
hogy »igaza van Kaasnak*, hogy pénz és állam nem 
tarthatnak fenn egyházat, hanem egyedül a hivek hite, 
buzgósága, melynek mi vagyunk a forrásai. 

Kellemetlen hatása igen is van az »új rend«-nek, 
mely hova-tovább érezhető lesz, a kiadványokból szár-
mazott jövedelem csökkenése. Ez már is érezhető, hiszen 
a legtöbb kiadvány a törlés vagy a birtokváltoztatás alkal-
mával kívánt halotti kivonat, ezt már nem mi adjuk s a 
családívek megújítása is oda van. Igazságtalanságnak tar-
tom, hogy a kormány e jövedelmek méltányos kárpótlá-
sáról nem gondoskodott. Végre is az fizetésünk, biztosított 
jövedelmünk volt és a legkisebb egyház papja úgy meg-
érzi, mint a legnagyobbé. 

Az űj rend hatásáról tapasztalatunk elég megnyug-
tatók. Vajha jövőre se lenne másként. 

1896. március hóban. Agodi, 
református lelkész. 

Az új rend hatása. 
Az űj rend egyházamban külsőleg hatással nem volt, 

de észlelem, hogy az általános áramlat hatással lesz! Eddig 
panaszra ok nem lehet, mivel minden gyermek megvan 
keresztelve; minden községemben polgárilag megeskette-
tett egyének egyházilag is meg lettek esketve, sőt ki is 
hirdettük előzőleg őket mint eddig, háromszor; temetünk 
mint eddig ; a stólát is megfizetik. Hogy mit hoz a jövő, 
azt előre nem tudhatjuk. Hanem aggodalomra van elég 
okunk, elég symptomákat látok, észlelek népem közt, a 
mely arra int: vigyázzatok Őrállók, nehéz idők jönnek 
ránk protestánsokra. Egyházunkhoz való ragaszkodását, 
külső megszólás folytán fentartja a nép, mivel rámaradt 
örökség; de semmi bensőséget, semmi kegyeletet nem 
észlelek. A lámpában olaj nincs, tehát a mécses csak 
pislog. Egyházunkban a hit lángja aludt ki s helyette a 

babona a maga borzasztóságában nyilatkozik. Ehhez járul, 
hogy józan számító népem szegény osztálya közt erősen 
terjednek a socialista nézetek; kaján szemmel néz a sze-
gény osztály a földdel bírókra: mint ellenséges két tábor 
áll ma vagy később egymással szemben. A szegény osz-
tály egyházi adóját zúgolódva fizeti, teher rá nézve a 
fizetés. Mindez ma még csak csirájában van. de észlelhető. 

Az egyház ma egyedül a földmívesekre számíthat, 
a szegénységre nem: ez beteg, ezt az osztályt gyógyítani 
kell. Párbér-rendszer volt nálunk is az adózás alapja; 
az [osztályba sorozás 1882 óta van s áll fenn, ez sem 
bizonyul hasznavehetőnek, mert népünknek nincs elég 
intelligentiája ahhoz, hogy igazságos érzéke volna hozzá, 
hogy magát engedje osztályba sorozni, sokkal kezdetlege-
sebb, mintsem megértse az önzetlen szeretetnek szavát: 
a kinek több adatott, annak több terhet is kell viselni. 
Ezzel szemben a szegénység a socialista eszmék kábult-
ságában minden, teher alul iparkodik magát felmenteni 
s azt mondja: ha nincs kenyerem, köteles adni a gazdag, 
mert neki van! A szegény osztály helyzetével elégedetlen, 
sorsát viselni, tűrni nem akarja. Pedig nálam igazán sze-
gény nincs is. hanem kancsalítva tekint irigysége azokra, 
kiknek a jó Isten többet adott, mint neki. 

A földmívesek egyik tekintélyes tagjával folytattam 
beszélgetést, ez kifakadt a mostani egyházi állapotaink 
ellen. Oda jutottunk prot. egyházunkban, mondta ő, hogy 
a szegényebb osztály uralja a helyzetet, ez diktál, aka-
rata érvényesül a földesek felett számarányánál fogva; 
maholnap kiszorítanak ők a presbyíeriumból, kiszorítanak 
a közgyűlésből, majorizálnak minket; az egyházi felsőbb-
ség a szegényeket dédelgeti, rontja, kedvezőtlen törvényeket 
alkotnak és a kerületi szabályok még kedvezőtlenebbek 
azokra, kik a terhet hordozzák. Lelkészeinknek befolyása 
nincs, rájok nem hallgatnak, elvadulnak az erkölcsök, 
meglazul minden köteléke, nem jól van ez uram! Látom 
én, mondja ő tovább, hogy papjaink is a szegénységet 
támogatni kénytelenek, mert féltik kenveröket. mivel sze-
gények, nincs tartaléktőkéjük, gyermekeik neveltetése min-
den megtakarított fillért igénybe vesz, s így látja ez a nép, 
hogy a pap itt is, ott is lóg, adósságban van elmerülve, 
hogy legyen ily lelkésznek befolyása, tekintélye? No ha 
ezt én így látom, hogy ily állapotok vannak egyházamban, 
akkor azt kell hinnem, hogy szétmálik, szétnyúlik ez a 
prot. egyház, mint a rossz rétestészta. Tudja meg uram, 
egy ház sem állhat fen fegyelem nélkül, hogy álljon fenn 
egy egyház? Ha látjuk azt, hogy a felsőbbség maga is 
tehetetlen, a helyett, hogy gyógyítaná a vérző sebeket, 
inkább elnyomja a betegséget, hogy annál nagyobb erővel 
üssön ki a test más részén. Nagyon természetes azután 
az, hogy áldozatul oda dob az elégedetlen népnek egy-egy 
papot, pedig ez nem gyógyítása a sebnek, gyógyítás az, 
hogy adjon a felsőbbség igazságot ne huzavonással, csü-
réssel csavarással, hanem erélylyel. Ne féljen tőle, ha az 
életerős fáról a férges gyümölcs lehull, annak le kell 
hullni úgyis előbb-utóbb — menjenek felekezetlenségbe, 
ne féljen tőlök — ez csak beszéd, üres fenyegetés! 

E beszélgetést szóról-szóra idéztem, nem vettem el, 
nem tettem hozzá. Tény ennyi, hogy az egyház egyedül 
bír még a múltnál fogva a földesekben támaszt, nem 
hitből, mert ez nála kialudt. Egyházunk egyedül ezekre 
támaszkodhatik, a szegénység évszámra nem jár templomba, 
nem él a sakramentumokkal; ellenben mindezt gyakorolja 
a földes és családja, ha nincs is hite, névleg a protestáns 
egyházhoz hű, iskolájához ragaszkodik, ezt átadni nem 
hajlandó. 

Nehéz lesz a mi helyzetünk évről-évre lelkészeknek, 
közönynyel nem nézhetjük azt, a mi felénk jön, felénk 



közelít. Pásztoroknak kell lennünk; azután pedig első 
sorban a vallástanítást kell kezünkbe venni nekünk lel-
készeknek. Nem szoktuk meg, elődeink nem tették, nehe-
zünkre esik, belátom. Az evangeliumi hitet kell félébresz-
tenünk a gyermekek szivében, lelkében ezt ápolni. Hatással 
lesz ez is a felnőttekre, de így a jövőt biztosítjuk egyhá-
zunk számára. Ezt egy lelkész, kinek gyülekezete 2000 
lelket számlál, megteheti maga, ezenfelül szükséges beállí-
tani lelkészjellegü vallástanítókat, erre van ma égető szük-
ségünk ; ha a lángoló hit melege felébred, munkás lesz 
az s begyógyítja a sebeket, ellenkező esetben legyünk 
készen arra. hogy a felekezetnélküliség réme ajtónk előtt 
áll és pusztulás lesz sorsunk. 

Alföldi S. 

K Ü L F Ö L D . 
A prot. magyarság mozgalmai Amerikában. 

E tisztelt lap mult évfolyamának, ha jól emlékszem, 
valamelyik novemberi számában megkezdettem volt tüzetes 
leírását ama mozgalmaknak, melyek különösebben az utóbbi 
években a lelkesedés előtörő erejével megindultak körünk-
ben. s melyek oda irányzódtak, hogy a magyar református-
ság ide szétszórt csontjait összeszedegessük, s hitünknek 
csarnokait alkalmas pontokon az élő lelkesedés kihaszná-
lása mellett minél több helyen fölépítsük. Sajnos, azon 
ígéretem kivitelében, hogy az ismertetést folytatni fogom, 
megakadályozott sokféle teendőim, különösen az a nagy 
utazás, melyet legutóbbi időkben megtenni kénytelen 
voltam. 

Az adventi és karácsonyi, ó- és újévi ünnepekre 
vonatkozó- előkészületek megtétele, számadások lezárása 
s a mellett a vidéki hívek lelki érdekeinek gondozása jó 
időre sokkal inkább igénybe vettek s lekötötték minden 
időmet, fizikai és szellemi erőmet, semhogy még csak kísér-
letet is tehettem volna megkezdett cikksorozatom folyta-
tására. 

így csak most vehetem föl a fonalat, ott, hol azt a 
rég múltban elejtettem. 

Említettem volt, hogy az angol református misszió-
hatóság, az ú. n. Board of Home Mission valóban nagylelkű 
pártfogása tette lehetővé az amerikai magyar református-
ságra nézve azt, hogy ma már hat, ha nem is teljesen 
önálló, de mindenesetre teljesen szilárd alapokon nyugvó 
egyházközséggel rendelkezünk. Kezdetben egy, majd két 
kihívott misszionáriussal indult meg a munka és pedig 
oly eredménynyel. mondhatnám, oly várakozáson felül való 
sikerrel, a mi úgy a misszióhatóságot, mint a működő 
lelkészeket a legszebb reményekre jogosította fel a magyar 
reformátusságnak gyülekezetekbe való tömörítését illetőleg. 

A belföldi missziótársaság előtt egy új, eddig tel-
jesen elhanyagolt mező mutatkozott, mely munkaerőket 
kiván, s a mely mező megmunkálásába fektetett tevékeny-
ség, áldozat, semmi esetre sem látszott elveszettnek. 

Első pont, hova misszionárius alkalmazása üdvösnek 
és eredménynyel járónak mutatkozott, Cleveland volt. 

Clevelandban a német református elem 11, ha nem 
is nagy, de évek folyamán megerősödött gyülekezettel és 
ugyanannyi templommal rendelkezik. E gyülekezetek lelki-
pásztorai, ép úgy mint az angol ref. lelkészek, gyakran 
tapasztalták, hogy itteni magyar hitrokonaik által külön-
böző egyházi funkciók, mint keresztelés, esketés, temetés 
végzésére felkéretnek. Ez a körülmény figyelmessé tette 
őket arra, hogy Amerikában, s közelebbről Cleveland 

városában is meglehetős nagy számmal vannak reform, 
magyarok, kik nem csakhogy vallásosak, hanem Isten 
igéje után valósággal szomjúhoznak, de e mellett külön 
nemzeti egyházukhoz, annak speciális szokásaihoz erősen 
ragaszkodnak. E magyar ref. híveket az amerikai angol 
és német ref. lelkészek szívesen felvették volna saját 
gyülekezeteikbe, de nem tudtak velők beszélni, s másrészt 
a református magyarok sem lettek volna hajlandók saját 
nemzetiségük feláldozásával akár egy angol, akár egy 
német gyülekezet tagjaivá lenni. 

így csakhamar, t. i. az 1890-ik év nyarán az a 
gondolat ébredt föl több clevelandi ref. lelkészben, hogy 
az Amerikában élő magyar reformátusok számára azok-
nak nyelvén beszélő, nemzetükhöz tartozó lelkészeket 
kellene hivatni, más szóval: magyar missziót létesíteni 
Amerikában. 

Ezen eszmének sikerrel és eredménynyel járó meg-
valósítását támogatta az Egyesült-Államok 1880—1890-ig 
kiadott bevándorlási statisztikai kimutatása is, mely föl-
tüntette, hogy az utóbbi tíz év folyamán jelentékeny szám-
arányú protestáns magyarság keresett magának új hazát 
ez új világrészen. 

A clevelandi ref. lelkészi kar idevonatkozó nézete és 
tapasztalata tolmácsoltatván az amerikai reformált bel-
missziói bizottságnak (Board of Home missions of the 
Reformed Church in the U. S.), e bizottság, még sok más 
helyről érkezvén hír a magyar reformátusokról, magáévá 
tette a magyar misszió tervét, s azonnal utána is nézett, 
hogy Magyarországról egy alkalmas, magát a helyzetbe 
beletaláló, a kezdet nehézségeivel szemben megfelelő aka-
raterővel. kitartással rendelkező lelkipásztort hozasson, 
még pedig legelőbb a clevelandi magyar reformátusok 
számára. 

Egy hamburgi ref. lelkész figyelmeztette a bizottsá-
got Moodv András budapesti skót misszionárius úrra, mint 
a ki legjobban közvetíthetne ebben az ügyben s a bizott-
ság titkára levelet intézett nt. Moody úrhoz, előadván az 
egész ügy mibenlétét, s egyben fölkérvén őt, szerezne ne-
kik egy mindenképen alkalmas magyar misszionáriust, 
kinek tisztességes eltartásáról a misszióhatóság részéről 
1500 frtban igéret tétetett. 

Az isteni gondviselés úgy akarta, hogy épen azon 
időben, midőn a levél megérkezett Budapestre, tisztel. 
Jurányi Gusztáv úr, a ki már sok helyütt volt ref. segéd-
lelkész, legutóbb pedig pápai gimn. tanár, Moody úrnál 
időzött, s ettől ajánlatot nyervén az amerikai missziói 
állásra, ez ajánlatot, mely terveivel amúgy is megegyezett, 
azonnal elfögadá. 

Az útiköltséget a misszió folyósítván, Jurányi úr az 
1890. év szept. 15-én elindult az újvilág felé, s szeren-
csés, bár nagyon terhes utazással 15 nap múlva, vagyis 
épen okt. hó 1-én megérkezett Cleveland városába. 

Rögtön a helyzet megismeréséhez fogván, első köte-
lességének tartotta fölkeresni a német ref. kartársakat, 
kiknek szives segélynyújtása, támogatása a megkezdett 
szent ügy sikerére elkerülhetlen szükséges volt. A ref. német 
lelkészek havonként tartatni szokott konferenciáján a lel-
készi kar mindenik tagjával megismerkedvén, az általok 
nyújtott információk beszerzése után fölkereste az ú n. 
magyar negyedet Cleveland keleti oldalán és isteni tiszte-
let hirdetése mellett a reformátusokat, a mennyire az idő 
rövidsége engedte, összeszedte. 

Az első magyar nyelvű prot. isteni tisztelet nemcsak 
Cleveland városában, hanem New-Yorkot kivéve (hol már, 
mint említettük volt, évekkel korábban Kecskeméthy 
Ferenc misszionárius tett kísérletet egyházközség alapítá-
sára) egész Amerikában, megtartatott 1890. év okt. 12-én 



a város nyugati oldalán fekvő egyik német ref. gyülekezet 
első számú templomában, mely a honi nyelvű igehirdetést 
évek óta áhítozó magyarsággal megtelt. Felekezeti különb-
ség nélkül jöttek össze e napon honfitársaink a jelölt tem-
plomba, s bizony legtöbbnek szemeiben ott ragyogtak a 
szivek megteltségét tanúsító hála- és örömkönyek. 

A jelenlevő németek és angolok két dolgot csodál-
tak legfőkép, először, hogy a férfiak oly túlnyomó nagy 
számban voltak képviselve, (asszony alig láttatván közöt-
tük) s másodszor, hogy a magyarok oly roppant erős 
hangon énekeltek. A moll és gyöngéd női kórus énekéhez 
szokott német és angol fülek előtt az öblös magyar torok 
falrengető hangjai nagyon meglepőeknek tűntek fel. S ha 
egy-egy idegen vendéget tisztelhetünk isteni tiszteletünk al-
kalmával, az még ma sem mulasztja el kifejezni csodál-
kozását népünk erőteljes éneklése felett. 

Ez első isteni tisztelet alkalmával énekeltetett fő éne-
kül a XXV. zsoltár, egyházi beszéd alapjául pedig fölvé-
tetett a XXVII. zsoltár negyedik verse. 

Mint jeleztük fentebb, a lelkesedés ereje óriási fok-
ban nyilatkozott meg a hivők összegyűlt seregében. E 
napon kath. és prot. magyar elfeledte az egymást elválasztó 
felekezeti határvonalak és válaszfalak létezését, érzelemben 
és gondolatban egy volt mindenki, t. i. magyar. 

Nagyban befolyt erre az a körülmény is, hogy még 
ez időben a katholikusok nem voltak szervezkedve, s csak 
később, két év multán indult meg közöttük a vallásügyi 
szervezkedés mozgalma. 

Ily örvendetes kezdet dacára mégis meglehetős nehéz-
séggel járt eleinte az egyházalakítás munkája, részint mivel 
az angol misszióbizottság irányában bizalmatlansággal 
viseltettek a hívek (azt hívén, hogy ez a nyújtandó évi 
segélyezést a jövendőben teljesítendő és lerovandó köte-
lezettségek fentartásaival nyújtja, s hogy talán megfosztja 
őket az isteni [tiszteletnek nemzeti szokásaik s berendez-
kedéseik szerint való tartásának jogától), részint mivel 
rendes, azaz fizető egyháztagokká lenni, a beállott rend-
kívül nehéz gazdasági és megsúlyosbodott munkaviszonyok 
miatt aránylag kevesen vállalkoztak. Az istentisztelet után 
fenmaradt idő is kevés lévén már a szervezkedés munká-
latainak végrehajtására, ez egy más alkalomra halasztatott. 

Cleveland. 0 . 717 Kinsman 84. 
Harsányi Sándor, 

missziói evang. ref. lelkész. 

I R O D A L O M . 

** Az erdélyi ev. ref. egyházkerület Névkönyve 
az 1896-ik évre 39. évfolyam. Szerkesztette Molnár Lőrinc 
püspöki titkár. Kolozsvár, 1896. (lombos Ferenc nyomása, 
313 lap, ára 1 frt 5 kr. — Gazdag tartalmú és terjedel-
mes munka, melynek I-ső részében (1 — 55. 1.) a marosi 
egyházmegye történetéből hét gyülekezetre (Erdő-Szent-
György, Havadtő, Geges, Gyalakuta, Kibéd. Mező-Csávás, 
Mező-Szabad) vonatkozó egyháztörténeti adatok vannak 
közölve; II-ik részében az egyházkerületre, egyházmegyékre 
és tanintézetekre vonatkozó névtári adatok foglaltatnak. 
A gyülekezetek egyházmegyénként vannak ismertetve, az 
ismertetés végén összesített kimutatás, a gyülekezetek és 
hivatalnokok betűrendes névsora s a névkönyv szerkesz-
tése alatt történt változások kimutatása olvasható. A gyüle-
kezeteknél közölve van: melyik osztályú egyház, posta- és 

távirdaállomás, lelkész, ennek születési éve és hivatali éve; 
tanító, lélekszám, tankötelesek és tanulók száma, költség-
vetés s végül a »megjegyzés* rovatban a gyülekezet tör-
ténetére vonatkozó legfőbb adatok. — Az összesített ki-
mutatás adatai szerint van az erdélyi egyházkerületben 
19 egyházmegye s kilenc püspöki vizsgálat alatt álló gyüle-
kezet, 382,639 lélek, 64.542 tanköteles, 487 anya-, 33 társ-, 
712 leány- és fiók-egyház, 501 rendes lelkész, 36 körlelkész, 
26 hely. és segédlelkész. — Az egyházmegyéknél a hivatal-
nokok mellett ismertetve vannak az egyházi intézmények 
és egyesületek is, pl. lelkészi gyámintézet, papi temetke-
zési egyesület, papi könyvtár, tanítói könyvtár, lelkészi 
értekezlet, tanítói értekezlet stb. A »Tanintézetek« adatai 
szerint van az erdélyi egyházkerületben két theologiai in-
tézet, hét teljes főgimnázium, egy tanítóképző-intézet. A 
nagyenyedi theologián a tanulók száma 20, a kolozsvári 
fakultáson 24, összesen 44; a tanítóképzőben van 41 nyil-
vános és 15 magántanuló, összesen 56 tanuló. A főgim-
náziumok közül Nagy-Enyeden 332, Kolozsvártt 343. Maros-
vásárhelvtt 356, Székely-Udvarhelytt 202, Zilahon 227, 
Szászvároson 210, Sepsi-Szent-Györgvön 290 a tanulók 
száma. — A Névtár csinos kiállítású és szépen van nyo-
matva. 

** Őrangyal. Imakönyv protestáns ifjak és leányok, 
különösen konfirmáltak számára, írta Sántha Károly, 
Budapest, 1896. Hornyánszky Viktor kiadása, 213 kis 
nyolcadrétű lap, ára díszes vászonkötésben 1 frt, remek 
bőrkötésben o frt. — Ifjúsági imakönyv-irodalmunk, a 
melyben a Barkóczy-Tóth (»Gyöngyvirágok«) és Gvurátz 
Ferenc (>Lelki vezér*) művei a legkedveltebbek, becses 
művel gyarapodott Sántha Károly »Őrangyal* című ima-
könyvével. Sántha inkább poétikus kedély, mint hivő lélek. 
Erősíteni igyekszik, az erő fitogtatása nélkül; építeni a 
kegyesség mesterkéltsége nélkül; emelni, a frázis és dictio 
bajhászata nélkül; hisz, remél és szeret s azért imádko-
zik. Költői érzéke azonban erősebb, mint hite. Inkább a 
költői lelkek, mint az erős hitű keresztvének közül való. 
Mindent megénekel, meg a Hiszekegyet, a Tízparancsola-
tot, a Miatyánkot, az ünnepeket, a nevezetesebb alkalma-
kat. Könyvében több a versben, mint a prózában írott 
imádság. Minden kötetlen beszédben írt imádságára leg-
alább két verses imádság esik. Mi ugyan nem vagyunk 
barátjai a verses imádságoknak, de azért épüléssel és lelki 
gyönyörűséggel olvassuk Sántha vallásos verseit. Mert imái-
ban van lendület, bibliai kenet, nyelvezeti erő és szépség; van 
vallásos erő és mélység is, de csekélyebb mértékben, mint 
a bibliásabb lelkek szeretnék. A széptani érdeknek nem 
egyszer áldozatul esik a vallási erő és mélység. — Imái 
között vannak: imák az ifjúkor hajnalán, hajadon imája, 
bűnbánati, konfirmációi, úrvacsorai imák, az egyházért, 
hazáért, lelkészekért, gyámintézetért való imádságok; reg-
geli és estvéli, az ünnepiek között karácsonyi, ó-évi, újévi, 
böjti, virágvasárnapi, nagypénteki, húsvét1', áldozócsütörtöki, 
pünkösdi s különböző életviszonyokhoz mért imádságok. 
A verses elmélkedések között több van, mely valódi ódai 
szárnyalású, erőteljes vallásos költemény. — A gazdag és 



változatos tartalmú műre, melynek kiállítása is nagyon 
csinos, nem sokára még visszatérünk. Addig is felhivjuk 
rá a közönség, a szülők és nevelők figyelmét, kik konfir-
mációi és ünnepi ajándékul bátran ajánlhatják Sántha K. 
»Őrangyal*-át mindkét nemű serdülő ifjúságunknak lelki-
vezérül. 

** A »Herczegszőllősi kánonok« 1577-iki szöve-
gét hasonmásban, történeti és magyarázó .jegyzetekkel el-
látva, diszes kiállításban millennáris emlékül kiadja a M. 
Prot. Irodalmi Társaság. A jegyzeteket Mohos Gyula tanár 
írja hozzá. A pártfogó tagok ingyen kapják e díszes kiad-
ványt. A többi tagok (alapítók, rendesek, pártolók) ked-
vezményes előfizetési áron. Előfizetési ára a Társaság 
tagjainak 50 kr., másoknak 80 kr. A kik a kiadványra 
korábban aláírtak, azok szintén kapnak egy-egy példányt. 
Az előfizetési pénzek a Társaság pénztárnokához (Bendl 
Henrik, Budapest, Deák-tér 4. sz.), vagy könyv-bizomá-
nyosához (Hornyánszky Viktor, Budapest, Akadémia bér-
háza) intézendők. A könyv április havában hagyja el a 
sajtót. 

** »A magyar nemzet története« című tízkötetes 
nagy munkának (millenniumi kiadás) 62. és 63. füzetével 
a második kötet be van fejezve. Ezek a füzetek különösen 
azért érdekesek, mert ezekben Marczali Henrik az Árpád-
korbeli művelődés történetét írja meg rendkívüli eleven-
séggel és alapossággal. A »Végsző«-ban rámutat a szerző 
arra az óriási haladásra, a melyet a magyar nemzet a 
honfoglalástól számítva 400 évig tett az utolsó Árpádházi 
király kihalásáig. A közei 700 lapra terjedő kötethez ki-
merítő tartalomjegyzék van csatolva. Ennek a két utolsó 
füzetnek is pompás műmellékletei és sikerült szövegképei 
vannak. Az egyes füzetek ára 30 kr. Előfizetés negyedévre 
(12 füzet) 3 frt 60 kr. Kapható a kiadó Athenaeumnál 
és minden hazai könyvkereskedésben. 

** A »Pallas Nagy Lexikoná«nak 14.3—146. füzetei 
a Kermansch—Kolumbia címszavak közé eső lexikális 
anyagot magyarázzák. A 143. füzet elején a Kígyók II., 
Kolozsvármegye térképe és Kolozsvár tervrajza mellékle-
teket kapjuk, tiszta és szép nyomásban. E füzet legfon-
tosabb cikke mindenesetre Khina, melynek alapos tudással 
megírt viszonyai már azért is érdekesek, mert kiterjesz-
kednek a legutóbb lefolyt khinai-japáni háború eredmé-
nyeire is. A 14-4. füzet szintén három mellékletet hoz, a 
szövegbe nyomott számos ábrán kívül; az első a Kígyók 
III. táblája, a harmadik Komárom vármegye térképe, a 
második (szines melléklet) pedig a Kolumbácsi legyet és 
fejlődését mutatja be. Ebben a füzetben kiváló hely jut a 
Király címszónak és összetételeinek; itt végződik be to-
vábbá Khina, melynek nyelvét és irodalmát Kégl ismer-
teti. A 145. füzet Kongó állam legújabb térképét, Kon-
stantinápoly tervrajzát és igen szép fekete nyomásban a 
Korállok különféle változásait adja mellékletül. Ez a füzet 
hozza a két Kisfaludy életrajzát, meg a sok magyar Kiss 
életét és működését; kiválóan becses cikkek ezek, mert 
teljes és sok tekintetben új képet adnak arról a mozga-
lomról, melyet irodalmunk e két zászlóvivője, s a szelle-

mükben haladó Kisfaludy-társaság indított meg. A 146. 
füzet mellékletei közt legfontosabb és legszebb a Magyar 
korona és koronázási jelvények, mely díszes nyomásban 
s az eredeti színeket híven utánozva adja vissza a koro-
nát, az arany almát és a jogart; ezen kívül még két 
melléklet gazdagítja a füzetet: Kopenhága tervrajza és a 
Koronák. Cikkei közül kiemeljük Kolozsvárt, mely tartal-
mas rövidségében is teljes és felemelő képet nyújt arról 
a fontos kulturális misszióról, melyet a Királyhágón túli 
magyarság e végvára teljesít. 

E G Y HÁ Z. 
Az ev. református konvent f. évi rendes gyűlését 

április 21-re tűzte ki az elnökség. Ezzel kapcsolatban a 
közalap végrehajtó bizottsága április 16. és köv. napjain, 
az országos lelkészi gyámintézet végrehajtó bizottsága 
április 18-án, az egyetemes tanügyi bizottság pedig április 
19-én tartja ülését Budapesten, a Lónyay-utcai főgimná-
zium helyiségeiben. 

A budai templom fölszentelése és a lelkész 
beiktatása f. hó 29-én megy végbe. Az együttes ünne-
pély programmját következőleg állapította meg a budapesti 
egyháztanács. Fölszentelő és beiktató imádság — Szász 
Károly. Beköszöntő beszéd —Haypál Benő. Úrvacsoraosztás 
— Papp Károly. Esketés — Petri Elek. Keresztelés — 
Mészáros Sámuel. A templom építésének története — 
dr. Kiss Áron. Záró imádság — Szánthó János pesti 
esperes. — Az ünnepélyre meghívják a miniszterelnököt, 
a kultuszminisztert államtitkárjával és a prot. ügyosztály 
főnökével együtt, a konvent világi elnökét, a székesfőváros 
polgármestereit és összes tanácsosait, a budapesti összes 
hitfelekezeti főnökségeket, a budai ág. h. ev. egvháztaná-
csot stb. Az egyházi ünnepélyt társas ebéd követi. 

A dunántúli egyházkerület március 25-én rend-
kívüli közgyűlést tart Révkomáromban. Az új püspököt, 
Antal Gábort ezen alkalommal erősíti meg az egyház-
kerületi közgyűlés. 

Az ezredév egyházi ünneplése. Az ág. h. evang. 
egyház püspökei és felügyelői Budapesten tartott értekez-
letükből a millennium egyházi megünneplésére vonatkozó-
lag a következőket rendelték el: 1. Minden gyülekezetben 
hálaadó isteni tisztelet tartassék, még pedig városokban 
az országos ünnepség napjain, faluhelyeken a helyi viszo-
nyokhoz mérten az országos ünnepélyt megelőző vagy 
követő vasárnapon. 2. A püspökök »főpásztori körlevelet* 
bocsássanak ki e tárgyban. 3. Az egyházkerületi felügyelők 
rendezzenek gyűjtést, melyből pályadíj tűzessék ki *a 
hazai protestantismus befolyása és jelentősége a magyar 
állami életre* című pályakérdés jutalmazására. 4. Az idei 
egyetemes gyűlés az országos ünnepnek megfelelő ünne-
piességgel tartassék meg. — E megállapodás értelmében 
Sárkány S., Baltik Fr. és Gyurátz F. püspökök már ki 
is bocsátották körlevelöket, melyben kenetes és hazafias 
hangon buzdítják híveiket a millennium megünnepelésére. 



— Ügy halljuk, hogy a református egyházban az április-
ban tartandó konvent fog intézkedni az ezredév egyházi 
megünneplésére nézve. 

Templomszentelés Vukováron. Vukovár Szerém-
megye székhelye, a banovcei missziói egyház fiókja. Egy 
kis magyar szórvány német és horvát környezetben. Né-
hány száz főre menő hitfelünk buzgósága a dunamelléki 
egyházkerület és a konvent támogatásával mult évben 
szép fekvésű telket vásárolt s azon az alkalmas épületet 
imaházzá alakította át, melyet f. hó 22-én fog fölszen-
telni Szász Károly dunamelléki püspök. Az ünnepélyre a 
horvát bán és a Szerémvármegyei hivatal-főnökség is 
meghivatott, kiknek üdvözletét Cseh Ervin fogadja és vi-
szonozza — horvát nyelven. Az érdekes templomszentelési 
programm szerint Szász Károly püspök imádkozik (magyar 
nyelven), Keck Zsigmond prédikál (német nyelven), úrva-
csoraosztást, esketést, keresztelést (a szükséghez képest 
magyar, horvát vagy német nyelven) a missziói lelkészi kar 
(Schneider, Tóth, Vásárhelyi) tagjai és Kulifay tordincei 
lelkész végeznek, a záró-imádságot Szabó Péter alsó-
baranya-bácsi esperes mondja. Március 23-án Szász Károly 
püspök kánonszerű vizsgálatot tart a banovcei szeretet-
házban, melynek áldásos működéséről kimerítő jelentés 
olvasható lapunk mai számában. 

Egyházi aranykönyv. A hernád-vécsei ág. hitv. 
evang. egyházközséget nagyszerű adományban részesítette 
a Gusztáv Adolf-egyesület schleswig-holsteini főegylete. A 
gyülekezet kérvénye alapján 5407 márka segély-adományt 
küldött, mint az 1895. évi reformációi gyűjtés eredményét. 
A segély megszerzése Rendtorff lelkész, G. A. egyesületi 
titkár támogatása mellett Kovács Andor h.-vécsei lelkész 
érdeme. 

I S K O L A . 

A nagyváradi református leánynevelő-intézet, 
melynek érdekében a bihari, érnielléki és nagyszalontai 
egyházmegye, egyesek közül pedig különösen Tisza Kál-
mánná Dégenfeld Ilona grófnő buzgólkodott, Istennek hála 
a megvalósulás felé közelget. Az intézet egyelőre csak 
internátus lesz, a növendékek a községi polgári iskolába 
járnak, úgy mint a pápai leánynevelő-intézetben. Az inter-
nátus építéséhez az őszszel fognak hozzá. Az épület díszes, 
egyemeletes, [_ alakú ház lesz az olaszi-i templom során, 
a vármegyéház Nagy Sándor-utca felől eső szegletével 
szemben. Az építés céljaira mintegy 30,000 frt áll ren-
delkezésre, mely összeg önkénytes adományokból és a 
tiszántúli egyházkerület 10,000 forintos segélyéből gyűlt 
össze. — Adja Isten, hogy e nagy misszióval bíró intézet 
megnyitásának minél előbb örvendezhessünk. 

Debreceni főiskolánk egyetemmé fejlesztése 
ügyében nagyszerű fordulat van készülőben. Arról van 
szó, hogy Debrecen városa 2 millió forint millennáris 
alapítványt tegyen erre a célra, mely fejedelmi alapítvány által 

nemcsak a theologiai. jogi és filozófiai fakultás fejlesztése, 
hanem a főiskolának azonnal való egyetemmé emelése 
lehetővé válnék. A nagyszerű eszmét Szabó József városi 
főszámvevő vetette fel s a részletes tervezettel együtt már 
be is terjesztette Debrecen város tanácsához. Ha a város 
ezt a nagyszabású indítványt elfogadja, akkor a régi álom 
valóra válik s az Alföld gazdag metropolisa ércnél mara-
dandóbb emléket állít. Adja Isten, hogy a nagy és merész 
eszme testté váljék! 

EGYESÜLET. 
A M. P. Irodalmi Társaság pénzügyi bizottsága 

f. hó 24-én d. u. 5 órakor, igazgatóválasztmánya április 
20-án d. u. 4 órakor ülést tart. Az elsőre a meghívók 
immár szétküldettek, a másodikra a napokban küldetnek 
el. A pénzügyi bizottságban a számadások megvizsgálása 
és a költségvetés megállapítása tesz a főtárgy. Elég fogós 
tárgy, mert a tagok igen nagy része oly pontatlanul fizet, 
hogy reális költségvetést alig lehet készíteni. A választ-
mányi ülés a folyóügyek elintézése és a f. évi közgyűlés 
előkészítése végett tartatik. A Társaság közgyűlését f . évi 
április 20-án d. u. 5 órára, a Lónyay-utcai főgimnázium 
dísztermébe hívta össze az elnökség. Főbb tárgyai lesz-
nek : Elnöki megnyitó, titkári jelentés, pénztárnoki jelentés, 
elnök választás, két vidéki tag választása az igazgatóvá-
lasztmányba (Kovács Ödön és Lukács Ödön elhunyt tagok 
helyébe) A meghívók erre is nemsokára szétküldetnek. 

A Lorántfy Zsuzsánna-egyesület március 25-én 
az ág. h. evang. egyház dísztermében hangvsrsenyt ren-
dez, melyen Juhász Aladár, Farkas János zongora- és 
hegedű-játékkal, Schmitt Gusztáv énekkel, Szabó Aladár 
felolvasással működik közre. Hangverseny után az egyesület 
céljainak előmozdítására gyűjtést rendeznek. Belépti díját 
önkénytes adományával ki-ki maga határozza meg. Külön 
adományok az egyesület pénztárnokához (Szőts Farkasné, 
Pipa-utca 23. sz.) küldendők. 

A Nagypénteki református Társaság küldöttsé-
gileg kereste fel március 19-én Wlassics Gyula kultusz-
minisztert és a fővárosi tanácsot. A küldöttséget gróf 
Festetich Andorné és Hegedűs Sándorné vezették. Dr. Kiss 
Áron szóbeli kérésben és írásos folyamodványban kérte 
a miniszter pártfogását a társaság számára, mely az el-
züllött gyermekek számára kiván »Otthon«-t létesíteni. A 
miniszter hathatós pártfogást ígért, mert az elzüllött gyer-
mekek megmentését nemcsak erkölcsi, de juridikai fel-
adatnak is tartja. A székes főváros tanácsában Márkus 
József polgármester fogadta a küldöttséget és megígérte, 
hogy tolmácsa lesz a társaság kérésének. — A Társaság 
igazgató-választmánya az »Otthon* építésének költségeire 
nagyobbszabású tavaszi ünnepélyt rendez a székes főváros 
valamelyik sétaterén. 



GYÁSZ ROVAT. 
f Gönczy Lajos kelementelki (marosi egyházm.) 

ev. ref. lelkész életének 82-ik, híveinek osztatlan szeretete 
által kisért papi hivataloskodásának 52-ik évében f. évi 
március 9-én csöndesen elhunyt. Köztiszteletben élt derék 
ember, jó pap, példás családfő volt egy nagy Áron-i csa-
ládban. Özvegye, tíz elhelyezett gyermeke, nagy számú 
unokája állta körül ravatalát a tisztes aggastyánnak, ki 
négy lelkipásztort és egy tanárt, két papnét, két tanítónét 
és egy tanárnét adott a magyar református státusnak. 
Fiai közű 1 Gönczy János koronkai lelkész és Gönczy Lajos 
székelyudvarhelyi ref. főgimnáziumi igazgató irodalmilag 
is ismert és becsült alakjai az erdélyi reformátusságnak. 
Béke poraira, áldás emlékére! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Tillisch János síremléke. Bégi mulasztást s 

hibát akar jóvá tenni az eperjesi kollégium theol. tanári 
kara, a midőn egy elhunyt jeles kartársának síremlékére 
óhajt gyűjtést rendezni s felhívja a t. közönséget adako-
zásra. Tíz éve, hogy Tillisch János az eperjesi theologiának 
egykor híres tanára elhagyatott jeltelen sírban nyugszik 
s még csak egy szerény sírkövecske sem jelöli sírhelyét! 
Több mint 30 évig működött a tanári pályán őszinte lel 
kesedéssel s lankadatlanul életének utolsó leheiletéig s 
mindig szeretve tanítványait és viszont szerettetve általok. 
Azok közül való tanár volt. a kik nem szigorú pedanteriá-
val s vas következetességgel követelték, hogy tanuljon az 
ifjú, hanem a kik igazi nevelő s szerető atya módjára 
vezetik be a tanulót a tudományok titkaiba. A kik tanít-
ványai voltak lehetetlen, hogy elfelejtették már az élénk 
előadású tanár jóságos arcát, a ki a legnehezebb bölcsé-
szeti kérdésnek megfejtésénél is egy-egy tréfás megjegy-
zéssel s példával tudta fűszerezni s élvezhetőbbé tenni 
előadását. Nagy tudománya, encvklopedikus ismeretei, jó 
humora s tanítványai iránti szeretet jellemezték őt egy-
aránt! Hosszú tanári pályája alatt sok tanítványa volt; 
ezek közül igen sokan előkelő állást foglalnak el tár-
sadalomban. Nemcsak theologusok, hanem jogászok is 
hallgatták bölcsészettörténeti, egyházjogi s egyháztörténeti 
előadásait. Ezeknek legnagyobb része bizonyára hálás 
szívvel emlékszik vissza szeretett tanárára. Vagyontalanul 
s gyermekek hátrahagyása nélkül halt el, sírját nem öntözé 
gyermeki s hitvesi könyű. De annál több szellemi gyer-
meke van; illő, hogy ezek ne feledkezzenek meg az ő 
atyai jóságáról; az ő kötelességök, hogy legalább egy 
szerény sírkő jelölje azt a helyet, a hol porai nyugszanak. 
Hiszszük is, hogy a távolban élő tanítványai előtt nem 
lesz a pusztában elhangzó szó esdő szavunk! Egy hálás 
tanítványa Hevesi László földbirtokos hívott fel e sorok 
megírására s buzdított, hogy kérelmünkkel a nagy közön-
séghez forduljunk. Kérjük tehát az elhunytnak hálás tanít-
ványait, hogy e kegyeletes célra — egy szerény sírkőre — 
adakozni szíveskedjenek. Az adományok az alulírthoz kül-
dendők ; nyugtázni egyházi lapjainkban fogjuk. Eddig ada-
koztak : Hevesi László 5 forint, Placsko István szarvasi 
lelkész 1 frt, dr. Szlávik Mátyás 2 frt; összesen 8 frt. 
Az adakozóknak hálás köszönetet mondunk. A theol. tanári 
kar nevében Mayer Endre, th. dékán. 

* A keresztyén misszió hatása Chinában is 
kezd mutatkozni. Mint a »Times* írja saját levelezőjének 
előadása nyomán, a keresztyének s különösen a misszio-
náriusoknak üldözése eddig nem vallásos okokból történt, 
mert hiszen a chinai más hitűek iránt felettébb türelmes. 
Hanem politikai okok voltak eddig mindig a misszioná-
riusok veszedelmét előidéző gyilkolások alapjai. A keresz-
tyén vallással együtt terjed a keresztyén műveltség, melynek 
pedig a mandarinok körömszakadtig ellenállni, kötelessé-
göknek tartották. A keresztyén műveltségnek akartak gátat 
vetni, midőn a népet a misszionáriusok ellen képtelen 
mesékkel felizgatták. Nem a nép, hanem a mandarinok 
voltak ellenségei a misszionáriusoknak, mit bizonyít az 
is, hogy a vidékeken, hol befolyásuk nem oly nagy, mint 
a városokban a csőcselékre, üldöztetést alig szenvedtek 
még a hittérítők, míg a városokban mindig halálos vesze-
delemnek voltak kitéve. A Japánnal folytatott szerencsétlen 
háború óta China felhagy az idegen műveltség gyülölé-
sével, szívesen látják a misszionáriusokat még a császári 
udvar közelében is és a mandarinok máskép néznek 
reájuk. Kezdik belátni, hogy a keresztyénség nem felfor-
gatója, hanem újjászülője a társadalomnak és az állam-
nak. (F. S.) 

* Zsidók megkeresztelkedése. Németországban a 
zsidók évről-évre nagyobb számmal térnek a keresztyénségre. 
1872—1879-ben évenként átlag 66 zsidó vette fel Krisztus 
vallását, 1880-ban már 120, 1888-bán pedig 348, míg a mult 
évben 500-nál több. Az áttértek legnagyobb része berlini 
és a pénz-arisztokraták és tudósok soraiból kerülnek ki. 
Ez utóbbiak közül is leginkább a jogászok és a nyelvészek 
közül. Az áttérés indító oka mindig a legtisztább, mert 
legnagyobb részük az államszolgálat elnyeréséért cseréli el 
a vallását. Másrészről a mult évben. Berlinben három férfi 
és 17 nő lett zsidóvá. Ezeknek az indító okuk a házas-
ság volt. 

* A protestáns egyházak Oroszországban bár 
immár több elnézésben, még ma is sok zaklatásban része-
sülnek. De azért sem bátorságukat, sem munkakedvüket 
nem vesztik el. Például a szentpétervári német ref. egy-
ház 44. (ez évi) évkönyvében egy figyelemre méltó érte-
kezés jelent meg e címmel: »mit tehetünk mi a pogány 
misszióért ?« Az essay írója abból indul ki, hogy minden 
élő egyháznak föl kell vennie a hittérítés munkáját, és 
egy saját misszió-állomást kell fentartania, a melyért dol-
gozzék, imádkozzék és gyűjtsön. A szentpétervári német 
református gyülekezet már meg is kezdte ezt a munkát. 
A rajnai misszió társulattól átvette a Sumatra sziget egyik 
misszió-állomását. Mult év húsvétján az Odessa melletti 
rohrbachi testvéregyházzal egyszerre tartott gyermek-isten-
tiszteleten 500 márkát gyűjtöttek a misszió céljaira. Be-
mélhető, hogy a gyermeksereg példáját a felnőttek is követni 
fogják s a misszió-ügy a gyülekezet ügye leend. E neve-
zett egyház 3500 lelket számlál s a mult év folyamán 
született 51, megkereszteltetett 57, konfirmáltatott 52, 
úrvacsorával élt 1178, házasult 16, meghalt 48, a gyüle-
kezet iskolájába 381 gyermek járt. 



* A birminghami egyesült misszió. Korunk jel-
szava az egyesülés, a vállvetve való munkálódás. Nem-
csak a pápa hangoztatja az egyesülést, hanem mi protes-
tánsok is. Külföldön is, nálunk is időnként föl-fölemeli 
szavát egy-egy buzgó lélek az evangeliumi egyházak 
egyesítése érdekében Természetes, hogy a felhívásnak 
nincs igen sikere. Természetes, mondom, mert a mint az 
egyesülést kontemplálják, kivihetetlen. Mert vagy az egyik 
vagy a másik felekezetnek le kellene vetni individuális-
musát s bele olvadnia a másikba. Vagy ha mindenik en-
gedne a magáéból, az csak olyan színtelen hitvallás alap-
ján lenne elérhető, a mit csupán a vallási indifferismus 
fogadhatna el. És így aztán nálunk is megörténnék, a mi 
Németországban megtörtént, hogy két felekezetből lenne 
három. A kérdést csak úgy lehet megoldani, a mint a 
gyakorlati angolok megoldották. A birminghami szabad 
egyház tanácsának kezdeményezésére tíz felekezet egyesült, 
az eddig keresztyén befolyáson kívül álló körök közt való 
belmissziói munkára. Három hónapi előkészület után 
február két utolsó hetében tartatott meg Birmingham-
ban az értekezlet, melyen a tíz különböző felekezet 
lelkészei és vezéremberei jelentek az együtt munkálás 
megbeszélése végett. De egyszersmind belmissziói mun-
kát is végeztek. Felkeresték az embereket otthonuk-
ban, templomokban, nagy termekben isteni tiszteleteket tar-
tottak. Igen felemelő, a mit ez értekezletről írnak, hogy 
a felekezetek között a gvanakodás és versengés helyét a 
meleg érzelmek, a kölcsönös becsülés és bizalom foglalták 
el. Baptisták és presbyteriánok semmi nehézséget sem 
találtak abban, hogy Wosleyan templomokban, vagy a 
methodisták, hogy congregationalista templomokban jelen-
jenek meg és ott prédikáljanak. A templomokban pedig 
a nép ezrei voltak jelen mindennapon s vettek részt az 
istentiszteleteken. A két hétig tartó meetinget rar. Gook 
zárta be, szólván azokról a nehézségekről, melyek útjuk-
ban állanak és hogy miként győzhetik le azokat. 

A D A K O Z Á S . 
Az »Evang. Theologusok Otthona* javára: 
IV. Solovyj Ádám 5 frt, Frank Henrik fiai (Linz) 

30 frt, Bartholomeidesz Adél 1 frt, Bohus Károly f'ranc-
feldi ev. lelkész gyűjtése 48 frt (Evang. gyülekezet évi 
10 frt (5 évre), Bohus Károly lelkész 3 frt, evang. hívek 
35 frt), Scharbert Ármin limbachi ev. lelkész gyűjtése 
29 frt 29 kr. (Evang. gyülekezet 10 frt (3 évre), Schar-
bert Ármin lelkész (3 évre) 3 frt, Lenhardt Károly 5 frt, 
Würtemberger Luther-Verein 6 frt 29 kr.), sajó-gömöri 
ev. gyülekezet 5 frt, temes-buttyini ev. hivek 5 frt 75 kr. 
— Összesen 119 frt 4 kr. 

V. Dr. Samarjay Emil 25 frt, Günther M. V. 10 frt, 
Dax Gottlieb 5 frt, Reidner S. 50 frt, Andrae Ernő 25 frt, 
Toperczer Emilia 25 frt, Heim Károly 10 frt, Stiegler Ida 
és Sándor 25 frt, Ludwig Gottfried 25 frt, Báumler A. 
(évi) 2 frt, Báumler Erzsébet 5 frt, Báumler Gusztáv 2 frt, 
13áumler Károly 2 frt, Pfeiler Lajos 1 frt. Dürr Ferdinánd 

2 frt, báró Rüdt M 10 frt, báró Rüdt A. 5 frt, Richter 
Ede 10 frt (mind Pozsonyból); Kovács Sándor gyűjtése 
Budapesten 60 frt (Kéler Napoleon 25 írt, özvegy Kéler 
Sándorné 10 frt, dr. Kéler Zoltán 15 frt, Fleischer Péter 
1 frt, Bajza Lajos 1 frt, Horváth Mihály 2 frt, Zsembery 
Kálmán 1 frt, Forcher Adolf 1 frt, Zimmermann Ferenc 
50 kr., özv. Bognár Gézáné 1. frt, Kovács Sándor 2 frt 
50 kr.), Haán Béla 5 frt, abelovai ev. gyülekezet 2 frt, 
Rell Zsigmond abelovai evang. lelkész 2 frt, lévai evang. 
gyülekezet 2 frt, »Evang. Glocken« gyűjtése 70 frt, Sabine 
Knechtsberger gyűjtése 7 frt 55 kr. — Összesen 387 frt 
55 krajcár. 

VI. Nyitra-szerdehelyi evang. gyülekezet 5 frt, Lőw 
Fülöp locsmándi ev. leik. gyűjtése 26 frt, Mohr Sámuel 
1 frt, Gyalog István bonyhádi ev. algimnáziumi igazgató 
gyűjtése 6 frt, Faik Henrik bonyhádi ev algimn. hitoktató 
gyűjtése 7 frt 90 kr., Kotsch Mihály ev. lelkészjelölt 2 frt, 
modori evang. gyülekezet évi 15 frt (3 évre), Hollerung 
Károly ev. lelkész évi 10 frt (3 évre), egyesült protestáns 
főgimn. tanári kara Rimaszombat 2 frt, veszprémi evang. 
gyülekezet 10 írt, Zorkóczy Sámuel pozsonyi lyc. igazgató 
5 frt, Adamis Károly pozsonyi lvceumi tanár 1. frt, Frint 
Lajos aradi evang. lelkész gyűjtése 129 frt 50 kr., Nyirő 
Károly A. dögircsei ev. leik. gyűjtése 4 frt. — Összesen 
233 frt 19 kr. — Az eddig begyült adományok főösszege 
1360 frt 24 kr, mely is a pozsonyi ev. gyülekezetnél a 
theol. akadémia pénztárában könyvecskén elhelyezve ka-
matozik. 

A részletes kimutatást a theol. akadémia ez évi 
értesítőjében fogom közölni. A kegyes adakozóknak hálás 
köszönet. 

Pozsony, 1896. márc. 13-án. 

Dr. Masznyik Endre, 
theol. akad. igazgató 

113/1896. P á l y á z a t . 

A pozsonyi ág. hitv. evang. államilag segélyezett 
lyceumon a rajztanári állomás betöltendő, melylyel raj-
zoló geometria, görögöt pótló rajz- és szükség esetében 
mennyiségtan tanítása jár. 

A rajztanárt az egyházközség ajánlatára a vallás-
közoktatásügyi m. kir. miniszter nevezi ki. 

A rendes tanár jövedelme: 1200 frt törzsfizetés, 
mely 1400—1600 frtra emelkedik, 300 frt lakbér és öt 
100 frtos ötödéves korpótlék. A szabadkézi rajz tanítása 
külön dijaztatik. 

A helyettes tanár fizetése 800 frt. 
A lyceumi tanári kar belépett az országos nyugdíj-

intézetbe. 
Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
A pályázat határideje f. é. máj. 15-én jár le. 
A pályázók a pozsonyi ág. hitv. evang. egyházköz-

séghez címzett és kellően felszerelt folyamodványaikat a 
pozsonyi ág. hitv. evang. lyceum igazgatóságához küld-
jék be. 

Kelt Pozsonyban, 1896. márc. hó 13-án. 

Dr. Samarjay Emil, Zorkóczy Samu. 
felügyelő. igazgató. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPH8THN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztősig : 

IX. kerület, IHpa-utcu 23. szám, l iová a kézi ra tok 
cirnzendök. 

Kiadd-liivatal : 
Horn yátiszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bé.rhii/.a), hová az elöfiz. és hirdet , d i j ak intézendök. 

Felelős "jerkesztő 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 vasárnap. 
Előf izetés i ára : 

Félévre: 4 frt 50 kr; egész évre ; 9 frt. 
Egyes szám ára 20 1sr. 

V i r á g v a s á r n ap. 
Máté ev. 21. 9. 

A Messiás jön! Hozsánna, hozsánna! 
Fogadd örömmel, szivem, e Királyt! 
A sokaság előtte és utána 
Egy szívvel-szájjal mind áldást kiált. 
Áldott legyen, ki jött az Úr nevében, 
Áldott, örökké áldott a neve: 
Új élet ébredt Benne földön-égen, 
Siralomvölgye Edenné leve. 

A Messiás jön! Lába szent nyomában 
Vir ág fakad es áldás mindenütt ; 
Népekre, a kik ültenek homályban, 
Az ő orcája fényessége süt. 
Világosságul jött Ő e világra, 
Nem ütközik meg az, ki véle jár, 
A tüz meggerjedt : a hit égi lángja, 
S ezt semmi többé el nem oltja már. 

A Messiás jön! Istennek remekje, 
Kiben lakott a teljes szeretet, 
Iíogy a halandót Istenhez emelje, 
Ragyogva rajt ' a felsőbb eredet. 
A szenvedő jött. Sebe rejtekébül 
Fájó szivekre harmatoz vigaszt; 
Édes szavára a beteg fölépül, 
Sötét síroknál szép remény virraszt. 

N a g y p é n t e k . 
Lukács ev. 23, 28. 

Gyászban állunk templomodban, 

S szivünk hála-lángra lobban 

Oh mi édes Istenünk ! 

Mert siratván bűneinket 

Es gyászolván híveinket, 

Te vigaszt adsz minékünk. 

Meghalt Jézus, hogy mi éljünk, 
Sírba szállott, hogy ne féijünk, 
El az, a ki Benne hisz. 
Immár kész a bűnbocsánat, 
A ki meghalt, az föltámad 
S nem sért többé a tövis. 

Hullj, óh Jézus drága vére, 
Hullj szívünkre, hullj sebére 
S tiszta lesz az és nyugodt. 
Óh nyugvó nap, kelj föl újra, 
Hogy oszoljon lelkünk búja : 
Egymást még meglátjuk o t t ! 

A Messiás jön! Bűnös embereknek 
Békéltetője jön. Mily kegyelem! 
Ila könyeim a bűnért megerednek, 
Az angyalok is örülnek velem, 
Óh drága Vendég, leborulva kérlek, 
Tedd hajlékoddá az én szivemet, 
S hálaadással áldlak és dicsérlek, 
A míg csak sírom hantja nem temet. 

Sántha Károly. 

Nem félünk már, nem sirunk már, 
Mert a Jézus áll sírunknál, 
Ki meggyőzött bűnt s halált. 
Mi megállunk e nagy hitben, 
S jó Atyánkat, Téged, Isten, 
Hálás szívünk áldva-áld! 

Sántha Károly. 
25 



A fővárosi magyar református egyházak 
és a fővárosi magyarság. 

II. 

A mi végül a budapest-pesti magyar ref. 
anyaegyházat illeti, a török uralom alatt fennállott 
pesti magyar ref. ősegyház 1686 után szintén 
elenyészett, mert a visszafoglalt szab. kir. Pest 
városából a protestánsok, illetőleg a magyar 
reformátusok épen úgy kiűzettek, mint Budáról, 
s Pest városa épen úgy német és rác jöve-
vényekkel telepíttetett be, mint szab. kir. Buda 
fővárosa, a ref. magyarságnak visszaállását pedig 
Pesten is azon politikai akadályok gátolták, me-
lyeket Budánál felhoztunk. 

így tehát ezelőtt száz évvel, vagyis 1796-ban 
sz. kir. Pest városának lakossága az apadásnak 
indult rác elemen kívül tiszta német volt, belőle 
épen úgy kiveszett a magyarság, mint Budáról, 
magyar szó a város területén csak Pest-Pilis 
ós Solt t. e. vármegyék belvárosi székházának 
tanácstermében hangzott fel, itt is csak szórvá-
nyosan még akkor. 

II, József császár türelmi rendeletével Pestre 
is kezdettek beszivárogni a vidéki magyar refor-
mátusok, kik azelőtt lappangva az úgynevezett 
kecskeméti és körösi belvárosi házakban találtak 
men- és gyűlhelyet, mely Pest-városi házakat 
a XVIII. század közepéig túlnyomó többségben, 
sőt majdnem kizárólag ref. vallású magyar lako-
sokból állott népes ós vagyonos Kecskemét ós 
Nagy-Kőrös mezővárosok gondos elöljárói még 
a török uralom alatt szereztek, hogy a budavári 
vezérpasákkal és ez'eknek alantas közegeivel 
úgyszólván folytonos hivatalbeli érintkezéseiknél 
maguknak alkalmas ós állandó beszálló helyök 
legyen, s a Budavár erődítményeinek s a kettős 
várost összekötő hajóhídnak jó karban tar tására 
a vezérpasák által nagy számban felparancsolt 
kecskeméti és nagy-kőrösi szekeres és kézi mun-
kások, meg kőművesek, ácsok és kovácsok ezen 
pesti házakban biztos menhelyet, az igás barmok 
tágas istállókat találjanak Kecskemét és Nagy-
Kőrös városok a XVlI-ik évszázad végén és a 
XVIII-iknak elején Pest város hatóságától szen-
vedett sokféle zaklatásaik közt terhes váltság-
fizetésekkel pesti házaik birtokában megmarad-
ván, a heti- és országos vásárok alkalmával pesti 
házaikban tömegesen beszállott kecskemétiek ós 
nagy-kőrösiek, kik Pest városát a XVIlI-ik és 
XIX-ik -évszázadban élelemmel, jelesül gaboná-
val, vágó marhával, baromfival, sertéshússal és 
szalonnával bőven ellátták, Pest város német 
lakosságát, a sűrű piaci forgalom útján, ha nem 
is a magyar beszédre, ele legalább az adásvevó-
seknól használt magyar szavak, szólások és kife-

jezések ér tésére megtanították s így a város 
magyarosodását ők is saját körükben a nagy 
német áramlat közt előmozdították. 

Az 1890/91. évi XXVI. országos törvény 
oltalma alatt sz. kir. Pest városában is szapo-
rodván a vidékről beköltözött s főleg iparosokból 
állott ref. magyarok, kik — mint föntebb emlí-
ténk — Ó-Budára és Rákos-Palotára jártak isteni 
tiszteletre s már a céhekbe bevétetvén és az 
okleveles polgárok sorába is bejuthatván, sőt 
némely ref. főurak példáját követve ők is városi 
háztelkeket és lakházakat vásárolván, végre 1796-
ban, tehát épen 100 esztendő előtt elérkezett 
azon epochális év, melyben a magyarországi négy 
reform, egyházkerületnek főtanácsa Pesten, mint 
hazánk tulajdonképeni fővárosában feltámasztotta 
a magyar ref. egyházat, mely azonban az 1804. 
évig csak a Lipótvárosban, mint akkor legifjabb 
városrészben kibérelt szűk helyiségben tar that ta 
a maga isteni tiszteletét, míg a városi hatóság-
tól adományozott ferencvárosi telken, mely régen 
köztemetőül használtatott, az akkori Mészáros- ós 
Két nyul utcák sarkán, a Széna-piacon felépít-
hette azon emeletes házat, melyben szerény ima-
termét, elemi iskoláját és paplakát elhelyezte, s 
mely a Széna-piacra néző homlokzatán a következő 
latin cronostichont viselte: »IIaeC saCrata Deo 
sínt et saCrata Mlnlstrls« = 1804. 

Itt, ezen alapjában máig fennálló ház föld-
szinti sarok imatermében hangzott fel 110 éves 
szünetelés után az első ref. magyar ének s itt 
tartatott Pest városában azon időben egyedüli 
magyar isteni tisztelet az egyház lelkésze, a Duna-
Patajról már 1796. évben elhozott idősb Báthory 
Gábor országos hirű egyházi és temetkezési szónok, 
későbbi superintendens által, ki mint a pesti ref. 
anyaegyháznak 1 796-tól 1839. évi augusztus 25-én, 
bekövetkezett haláláig s így 43 évig buzgó lelki-
pásztora még többet tett ezen újonnan alakult egy-
házi gyülekezetnek meggyökerezésére s felvirág-
zására, mely kezdetben nagyon csekély népességű 
volt, mert az 1842. évi egyházkerületi névtár 
szerint mindössze csak löQ&főt számlált s a Buclán 
mint fiók-egyházban székelt királyi dicasteriumok 
a Pesten szókelt királyi Curia hét személyes és 
királyi tábla, az úgynevezett táblai ügyvédi kar 
s Pest-Pilis- és Solt t. e. vármegyék Pesten 
szókelt tisztviselőinek szórványos tagjain kívül, 
állandó létszámat, az egyháznak magvát legin-
kább a becsületes csizmadia, magyar szabó, kerék-
gyártó ós kovács céhek szolgáltatták. A pesti 
ref. anyaegyház volt tehát az, mely a XVIII ik 
század utolsó évtizedeiben magyar nyelven ós 
pedig kizárólag csakis ezen tartotta az isteni 
tiszteletet, mert a szintén igen csekély számú 
magyar r. katholikusok, kik hasonlóképen a fen_ 



tebb jelzett elemekből kerültek ki, a szent Ferenc-
rencli hazafias szerzetesek belvárosi templomában, 
hol az átellenes királyi Curia is a rendes tör-
vénykezési évszakok megnyíltával hálaadó isteni 
tiszteleteit megülte, csak ritkábban hallgathattak 
magyar hitszónoklatot, hármas lóvén a szerzet 
egyházi hivatalos nyelve, t. i. magyar, német és 
tót; a pesti evangelikus magyar egyház pedig, 
a közös templom megtartásával csak a harmincas 
években vált ki az eredetileg német egyházból, 
s csak ekkor kezdhette meg kizárólag magyar 
nyelvű isteni tiszteletét. 

A kezdetben — mint érinténk — csak 150 
főt számláló 1796. évi gyenge magyar ref. egy-
ház volt a fentiek szerint sz. kir. Pest városa 
magyarságának magva és csirája, mely azonban 
csakhamar megerősödvén, a templomépítés szük-
sége beállott s így a szónatéri imaház és paplak 
mellett, illetőleg szintén ennek telkén országos 
adakozásból ós segélygyűjtésből felépült a mos-
tani díszes templom, melynek alapkövét orszá-
gunk nádorispánjának, József cs. és kir. főherceg-
nek második neje Ilermine, született Anhalt-
Bernburg-Schaumburgi fejedelmi hercegnő, mint 
a pesti ref. egyház hitbuzgó pártfogója tette le 
1816 ban, ele fájdalom! már a következett 1817. 
évben gyermekszülés következtében elhalván és 
saját kívánságához képest az épülő félben volt 
egyház sírboltjában eltemettetvén, a tőle remélt 
építkezési segély elmaradt, s így a templom épí-
tése elegendő költség hiányában csak lassan 
haladt s a felszentelés nem elébb, mint 1830. évi 
augusztus hó 29-ikén történt meg. 

Szolgált ugyan a pesti ref. egyházban a 
I lermine cs. kir. főhercegnó kedvéért 1816-ban 
Bécsből hozott Cleymann Károly, mint a más 
felekezetű pesti németek által is nagy érdekelt-
séggel hallgatott híres német hitszónok 18J3-ig, 
de az ő halálával a német hitszónoki állás meg-
szűnt, s ezentúl csak hónapokként egyszer tar-
tatott német nyelvű isteni tisztelet, az akkor 
5 0 — 6 0 németajkú egyháztagokra való tekintet-
ből, kik, illetőleg utódaik utóbb a magyar egy-
házba nagyobb részt beolvadtak, a többiek pedig 
a később beköltözött németajkú reformátusokkal 
az ötvenes években külön német ref. leányegy-
házat alkotván, a Lipótvárosban díszes templomot 
építettek; ezen leányegyház tagjai azonban mai 
napig is csaknem mindnyájan külföldi, jelesül 
németországi ós svájci illetőségűek, s így mint 
nem magyar honpolgárok, a magyar anyaegyház 
tagjaihoz nem is tartoznak. 

A pesti ref. anyaegyház híveinek száma már 
1842-ben 1644 főre, a budai fiókegyházé pedig 
185-re, 1818 évben 2111 ós 265-re felszaporodott, 
az alkotmányosságnak 1867-ben történt vissza-

állítása után pedig a vidéki ref. magyarság 
tömeges beözönlése által oly bámulatos roha-
mossággal emelkedett, hogy a második, s leg-
közelebb már a harmadik rendes lelkészség szer-
vezése nélkülözhetlenné lett, az utóbbinak állandó 
székhelyéül a budai városrész jelöltetvén ki, mi-
vel a folyó 1896. évben a budapest-pesti ref. 
anyaegyház népessége, a vele egy testet alkotó 
budai egyházrószszel (az ó-budai második anya-
egyház nélkül) 42,000 lélekszámra bízvást számít-
ható s így ezen anyaegyház hazánkban már szinte 
a legelső helyet foglalja el, s jóllehet a nagy 
ünnepek alkalmával kettős isteni tisztelet tarta-
tik, a jelenlegi különben elég tágas Calvin-téri 
anyatemplom már is oly szűk, hogy zsúfolásig 
megtelő helyiségéből hívei az ajtók elébe s az 
udvarra is kiszorulnak. 

Sz. kir. Pest város, s az egyesülés óta Buda-
pest székes főváros törvényhatóságának hazafias 
intézkedései, a magyar elemnek ós szellemnek 
az egyesületi és társadalmi téren is minden 
irányban működő lelkes ápolása s terjesztése, ele 
főleg a magyar közoktatási nyelvnek a nagy ál-
dozattal tetemes mennyiségben felállított s foly-
vást szaporított új népiskolákba s nevelő inté-
zetekbe behozatala s különböző hitfelekezetek 
egyházaiban is mind nagyobb mérvű érvényesü-
lése, másfelől pedig a vidéki magyarságnak be-
tódulása által a fővárosi lakosság magyarosodása, 
illetőleg visszamagyarosodása — főleg a Duna-
balparti részen — a legutóbbi 25 óv alatt az 
összes népességnek szintén páratlan gyarapodá-
sával párhuzamos haladásban van; de mégis a 
többi keresztyén felekezetek közt a magyar ref 
anyaegyház tagjainak fentebb jelzett emelkedése 
lóvén legmagasb százalékú, ily helyzetben szük-
ségesnek találta az egyháztanács a főváros Duna-
balparti távolabb fekvő részeiben is új imaházak 
építését, hogy az ide behelyezett segécllelkószek 
az anyatemplomtól elzárt s a nagy távolság miatt 
oda kellő időben be nem érkezhető, de külön-
ben be sem férhető híveket lakhelyökhöz köze-
lebb részesíthessék az isteni tiszteletben. így 
épült már fel nagy áldozattal a toronynyal el-
látott zuglói csinos imaház és segédlelkészi lakás, 
s Kőbányán, vagyis a főváros X. kerületében, 
továbbá a Pestmegye területén fekvő, ele egy-
házilag a pesti anyaegyházhoz tartozó Kispesten 
is megszerezvék már a templomtelkek, melyek-
nek — de főleg a kőbányainak — beépítése 
munkába is van véve. E mellett a székes fővá-
ros elemi és polgári iskoláiban 44 csoportban 
2493-ra, s az anyaegyház saját VIII. párhuzamos 
osztályú főgimnáziumában tanuló ifjakon kívül, 
az állami és más hitfelekezeti középiskolákbeli 
növendékekkel és az iparostanoncokkal együtt 



3432-re emelkedet t már a h i tokta tásban része-
sülő s részesülendő ref, gyermekek és ifjak 
száma. 

Méltán reményű, sőt hiszi ily körülmények 
közt a ref. anyaegyház, hogy a székes főváros 
törvényhatósága, t. i. nagytekintetű tanácsa és 
képviselő-testülete nem felejtkezvén el arról, 
hogy a fővárosi magyarság magvát a hamvaiból 
feléledt pesti ref. anyaegyház képezte s megem-
lékezvén azon nagy szolgálatról, melyet ezen 
kezdetben erőtelen egyház a mult XVIII. évszá-
zad végén s a folyó XlX-nek első felében a 
fővárosi magyar elem megmentése, fentar tása és 
terjesztése, ú jabb időkben peclig a fővárosi lakos-
ság ál talános megmagyarosodásának előmozdítása 
körül tett, továbbá kellő figyelembe vévén ezen 
kizárólag magyar nyelvű anyaegyháznak a hit-
okta tás s az általa fentar tot t főgimnázium fel-
virágoztatása, tehát a vallásosság és közművelő-
dés é rdekében évről-évre nevekedő te rhes kiadá-
sait: az eddig is hálás elismeréssel fogadott hit-
felekezeti községi segélyt a jövőre is nemcsak 
állandósítani, hanem a kimutatot t szükséghez 
aránylagosan felemelni fogja. 

Valóban a mindenható Isten végtelen kegyel-
mének látható jelenségét kell fe l ismernünk abban, 
hogy az 1686. év után elenyészett s 110 év múlva, 
1796-ban új életre kelt pesti magyar ref. anya-
egvház rövid egy évszázad alat t lőO főből 
42,000-re felszaporodott , hogy a hitbuzgó első 
papja által akkor úgyszólván idegen földre s 
idegen népek közt elültetett mus t á rmag ily arány-
lag rövid időköz alatt az egész roppant székes-
fővárost beárnyékozó terebélyes élő fává fejlődött. 

Illőnek vélném azért, ha anyaegyházunk 
fennál lásának első évszázados jubi leumát , első 
lelkészének s voltaképeni megalapítójának, a 
Nehémiási hi tbuzgóságú néhai id. Báthory Gábor, 
utóbb a dunamel léki ref. egyházkerület nagyte-
vénykedésű és ha ta lmas superintenclensének — 
kinek »emlékkövekkel megrakot t temetőker té t« 
ma is lelki épüléssel olvashat juk — évszázados 
emlékével s a honfoglalás első évezredes nem-
zeti jubi leumával kapcsolatosan hálás kegyelettel 
megülnénk. 

Adja is a kegyelem nagy Istene, hogy a 
Budapes ten megtelepül t magyar ref. anyaegyház 
a maga évszázados jubi leumai t sokszorosan, s 
hogy ezredéves fennál lásának jubi leumát is a 
honfoglalás második ezredéves nemzeti jubileu-
mával együtt megünnepelhesse! 

Vajha a már végéhez közelgő XIX. évszá-
zad lefolytáig, a székes fővárosi jelenleg két 
felekezetű magyar evangel ikus egyházaknak nem-
zeti é rdekegység s az üdvös megizmosodás kettős 
szempontjából olyannyira kívánatos unióját is 

megérhetnők, mely egyesülési téren épen a fő-
városi testvér magyar egyházaknak kellene a 
a többiek buzdításául jó példával előmenni! 

Tóth Lajos. 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

ISKOLAÜGY. 
A kecskeméti ev. ref. főgimnázium állami 

segélyezése. 
Gimnáziumunk állami segélyezése érdekében már 

évekkel ezelőtt mozgalom indult meg. A tantestület, nem-
különben az iskolát fentartó egyház hatóságai belátták, 
hogy a maguk erejéből nem felelhetnek meg azon igé-
nyeknek, a melyek betöltését ügy a törvény, mint a modern 
kor követelőleg sürgetik. A tanhelyiségek megfelelő volta, 
különböző felszerelések, tanári létszám és javadalmazás 
tekintetében a magukra hagyott s állami segélyt igénybe 
nem vevő protestáns középiskolák vagy nem, vagy csak 
a legnagyobb erőmegfeszítéssel állják meg a versenyt az 
állami intézetekkel szemben. Hogy a felszerelés és beren-
dezés, tanári létszám és fizetés tekintetében se maradjon 
egyes intézetek mögött a kecskeméti több százados protes-
táns főiskola s hogy az eddig elért tanítási eredményt 
necsak fentartsa, de fokozza is: beállott az államsegély 
igénybevételének szüksége. Ezen segély módozatainak meg-
állapítasa, a külső és belső berendezés mikénti eszközlése 
céljából Katona Mihály főgimnáziumi igazgató egy nagy 
szorgalommal összeállított, a legkisebb részletekre kiter-
jedő elaboratumot készített, a melynek alapján március 
hó 11. és 12. napjain megkezdődött a tárgyalás a vallás-
és közoktatási minisztérium képviseletében dr. Ballagi 
Aladár egyetemi tanár és az iskolát fentartó kecskemeti 
egyház között. A tárgyalás sikerre vezetett. S bár a buzgó 
igazgató munkálatában feltüntetett államsegély kívánt ösz-
szege nem a javasolt 15 ezer írtban állapíttatott meg, 
mégis a szerződésbe felvett 12 ezer frt segélvlyel az intézet 
a modern kor követelményeinek és a közoktatási törvény 
kívánalmainak megfelelőleg rendezkedhetik be. A meg-
kötött szerződésnek — mely megerősítés és elfogadás végett 
már az egyházi főhatóság és kultuszminisztérium előtt 
van — főbb pontjai a következők : 

A főgimnázium évi fentartása kerül 40 ezer frtba, 
fedezetül szolgál az egyház évi járuléka . 8400 frt. 

Iskolai alapítványi kamat, egyházke-
rületi, városi segély, tandíj stb. . . . . 19.600 frt. 

A szerződésben felvett államsegély . 12.000 frt. 
Összesen: 40,000 frt. 

A főgimnáziumban alkalmaztatik 13 rendes tanár, 
mely számból négyet az igénybeveendő államsegély ará-
nyában a kultuszminiszter fog kinevezni. 

A 13 rendes tanár mellett alkalmaztatnak még az 
ének, zene és tornatanár, a különböző felekezetű hitokta-



tokkal. A rendes tanárok a következő fizetési fokozatokba 
soroztainak : 

5 tanár törzsfizetése egyenként 1200 frt 
4 tanáré 1400 frt 
4 tanáré 1600 frt 

s mindegyik fizetési fokozatban 200 frt lakbér (ez kevés 
a kecskeméti drága lakviszonyokat tekintve) s ötször öt 
évenkénti 100 forintos korpótlék. 300 forint igazgatói 
tiszteletdíj. 

A főgimnázium épületének gyökeres átalakítása, úgy-
mint új tetőzet, földszinti és két emeleti zárt folyosó, 
lépcsőház, ajtók, ablakok s egy iskolai díszterem — mely 
isteni tiszteleti és alkalmi ünnepélyek helyéül szolgál — 
stb. 72—75 ezer frt költséggel van előirányozva, melynek 
fedezetére a miniszteri kiküldött 35 ezer frt állami hozzá-
járulást hozott javaslatba egvetértőleg a fentartó egyházzal. 

A megkötött szerződés illetékes helyeken várja meg-
erősítését. Adja Isten, hogy ez mielőbb megtörténhessék, 
hogy a nagy múlttal dicsekedő kecskeméti főgimnázium 
anyagilag is megifjodva ezután is jelentekeny részt vegyen 
a kultura, a hazafias és egyházi szellem terjesztésében, 
hogy neveljen a társadalom, a haza, az egyház részére 
hasznos tagokat, jó fiakat. A kiküldött miniszteri megbízott 
tapintatos és jóakaratú eljárásáért találjon jutalmat azon 
tudatban, hogv küldetésében hasznos szolgálatot tett nem-
csak a kecskeméti fentartó egyháznak, de a hazának is. 
A munka oroszlán részét végző egyházi elnök, Mészáros 
János lelkész és az iskolának nagy buzgóságú igazgatója, 
Katona Mihály vegyék fáradhatlan szorgalmuk jutalmát 
az iskola újra fellendülésében, virágzásában s nagyon sok 
érdeklődő hálájában. 

K. B. 

T Á R C A . 

Egyház és theologia ellentéte Német-
országon. 

(Vége.) 

Sardeman lelkész egyelőre saját tartományi egyházá-
ban, Kurhessenben, úgy akarta a jobb jövőt előkészíteni, 
hogy Marburgban a theol. hallgatók lelkipásztori gondo-
zása céljából, külön állás szerveztessék. A zsinathoz inté-
zett beadványában két tényre hivatkozik: a szentírást 
szinte egy fakultáson sem olvassák épülés kedvéért, sem 
cursim és csak a nehezebb helyeket rövid magyarázattal 
kisérve; az evangelikus egyház kötelessége leendő szol-
gáira lelkipásztorilag felügyelni. A jelenre nézve kemény 
ítéletet mond: »hogy a fiatal theologus szorgalmas-e vagy 
léha, verekedő, iszákos és erkölcstelen, igyekszik-e az 
Ur Jézust hittel elsajátítani, vagy hitetlenül él-e, azzal 
az ev. egyház nem törődik*. Határozza el tehát a zsinat, 
hogy az egyházi hitvallásra kötelezett lelkész alkalmaz-
tassák, a ki oly fizetést élvezzen, hogy semmifele mellék-
foglalkozásra ne szoruljon, a ki a theol. hallgatókat maga 
köré gyűjtse, velők mint lelkipásztoruk érintkezzék, az 
ó- és új szövetséget cursim olvassa, velők átvegye és épí-
tőleg hasson rájok, hogy továbbá a tartományi egyházban 

lelkészi állásra pályázók kötelesek ezentúl bizonyítványt 
felmutatni, mely szerint ama bibliaolvasásban szorgalmasan 
és sikerrel résztvettek s az illető lelkész pásztori befo-
lyása alól nem vonták ki magokat. E javaslatot a nem 
hivatalos körök rokonszenvvel fogadták. Sajnálattal emlí-
tették, hogy egyetlenegy fakultáson érintkezik a tanárok 
többsége sokszor és barátilag a hallgatósággal, a sirass 
burgin, de még ezt sem tartották elegendőnek; másrészt 
elismerték azt is, hogy a lelkipásztori munkásságot, a 
melyre nem csak a theol., hanem még sokkal nagyobb 
mértékben a többi fakultásbeli hallgatók erkölcsi és egy-
házias jellemének megőrzése végett okvetlenül szükség 
van, az ily széleskörű pásztorkodást az akadémiai tanárok 
természetszerűleg nem gyakorolhatják. A javaslatnak másik 
részében említett kényszer azonban veszedelmes képmu-
tatásra oktatná az ifjú nemzedéket. A zsinat a javaslatot 
a marburgi fakultás ellenkező véleményével együtt a nagy-
bizottságnak adta ki, mely remélhetőleg nem temette el. 
Kényszer nélkül s az összes egyetemi ifjúságra kiterjesz-
tetvén: életre való szép terv! Azzal a megszorítással, hogy 
a lelkész c<ak a theologusokkal törődjék, a theologia és 
az egyház ellentétét nem lehet megszüntetni, sőt az ifjú 
még korábban sodortatik bele az áldatlan harcba, mely-
ben, hogy kinek ítéli oda a győzelmi babért, nem oly 
kétes kérdés, ha meggondoljuk, hogy az az egy lelkész nem 
mérkőzhetik a tanárok mindegyikével azon a téren, melyre 
az utóbbiak kötelességszerűleg a hallgatóságot vezetik, a 
tudományágak terén. A javaslat érdemes arra, hogy meg-
valósíttassák és az új intézmény sok régi bajt orvosolhat, 
de azt az egy ellentétet ki nem egyenlítheti. Ez irányban 
többet lehetne várni a gyakorlati theologia egy első rangú 
képviselőjének, Zimmernek tervétől. 

Zimmer nem lát az ellentétben nagy bajt mindaddig, 
míg ezt az ellentétes nézetek védőinek kölcsönös személyi 
tisztelete ellensúlyozza. Mielőtt a theologusok az egyetem-
ről a gyakorlati életbe, lelkészi hivatalba és ezzel rende-
sen egy időben valamely párt egyletbe lépnének, egy ideig, 
legalább egy évig folytassák tanulmányaikat valamely »Predi-
gerseminar*-ban, nem annyira a tanu'mány kedvéért, mint 
inkább a különböző álláspontú és irányú társakkal való 
személyes ismeretség és baráti eszmecsere végett. Marad-
jon a fakultás az államé, az akadémiai tanárválasztás joya 
a fakultásé, de gondoskodjék minden tartományegyház oly 
seminariumokróJ, minővel bír a hesseni egyház Friedberg-
ben, a nassaui Herbornban. A két intézet nagy áldással 
működik és Zinrner ajánlatának elfogadása sok bajnak 
elejét venné, de megszüntetné-e az egyháziatlan theologiát? 

Még két javaslatot hallottunk a vitában, az egyiket 
tanár, a másikat lelkész tette; és sajátságos amaz a lel-
készi hivatal viselést, emez új theologiai fakultás alapítá-
sát ajánlja. 

A báseli Orelli maga is inkább kegyes óhajként, 
mint egvhamar megvalósítható tervként fejezi ki nézetét. 
Nemcsak azt szeretné, ha minden theol. tanár azt az egy-
házi hivatalt, melyre másokat előkészít, saját gyakorlatá-
ból is valamikor megismerte legyen, hanem, hogy mint 
tanár is viselje és pedig nemcsak alkalmi »szószéki elő-
adásokkal*. hanem olyformán, hogy esetleg minden 7. évben 
egy félévre újra átvenné az egész hivatalt, egyházi beszéddel, 
vallásoktatással és lelkipásztorkodással együtt. Azt hiszem, 
ez a szer bármily radikálisnak lássék, nagyon mechanikus 
és sem a gyülekezeteken, sem a theologia egvháziasságán 
nem segítene. Nem is reflektáltak reá egy részről sem. 

Annál több figyelmet keltett Bodelschwingh; van-e 
evangelikus lelkész, a ki ne ismerné? Eleinte csak bizony-
talan hír szólt az ő szándékáról; nemsokára előállott a 
kész tervvel, melynek megvalósítására az anyagi eszközök 



is már nagy részben rendelkezésére állanak. Szabad theo-
logiai fakultást akar Herfordban, az egyházias Minden-
járás e középpontjában felállítani. A fiatal theologusok 
első semestereiket ott töltenék s csak miután az egye-
temivel egyenrangú oktatáson kívül nagyohbmérvü erkölcsi 
nevelésben részesültek, melegebb vallásos érdeklődést és 
bensőbb életet keltő környezetet ismertek meg, mehes-
senek egyetemre, hol a Herfordban töltött időt nékik be 
kellene számítani. Bodelschwingh elismeri, hogy az állami 
fakultások mai szervezetük mellett ezt a feladatot nem 
is teljesíthetik, ha mindjárt a theologiai tanárok készek 
volnának reá. Azon reményében azonban, hogy a kultusz-
miniszter) a terv elé nem fog akadályokat gördíteni, csalat-
kozott; sőt az ev. egyházi főtanács elnöke kijelentette, hogy 
a tervet, az ev. tartományegyházra nézve fölötte aggodalmat 
okozónak tartja, s hogy ennélfogva minden rendelkezésére 
álló eszközzel küzdeni fog ellene. De Bodelschwingh nem 
az az ember, a ki valamely tervétől egyhamar elállana. 
Nem riasztotta vissza az a tapasztalat, hogy a kultusz-
minisztérium időközben elutasította Jensen breklumi lel-
kész kérvényét. Ez megigérte, hogy a breklumi Prediger-
seminarium német egyetemeken theologiai licentiatust szerzett 
tanárokat alkalmaz, s viszont kérte, hogy ezek előadá-
sainak hallgatását számítsa he a kultuszminiszter a hall-
gatóknak. Bodelschwingh lelkészt nem riasztotta vissza 
az a támadás sem, mely őt. a céhbeli theologusok részéről 
érte. Különösen Bevschlag kelt ki (a Deutsch-Ev. Blátter 
4. számában) az »egyházi antitheologiai polgárháborúhoz* 
szólva a terv ellen, mely mint ridiculusmus bontakozik ki a 
tiltakozások vajúdó hegyeiből. Lelki gőg, képmutató szentes-
kedés melegágyává lenne az a »szabad theologiai fakultás*. 
Tegyük hozzá, csak akkor, ha csakugyan minden benső 
keresztyén élet e bűnökkel járna. Bodelschwingh az előb-
beni kultuszminiszter Zedlitz gróf s a baseli Orelli javas-
latára annyiban változtatott a terven, hogy a szabad 
fakultáson való studiumot inkább az egyetemi tanulmá-
nyok végére tette, egyúttal úgy nyilatkozott, hogy figyelme 
első sorban nem a hallgatókra, hanem a docensekre irá-
nyult. Alkalmat és segélyt akarnak nyújtani oly lelké-
szeknek, a kik élő hitüknél és tudományos készültségüknél 
fogva képesek és készek arra, hogy az állami fakultás 
tanári székeire előkészüljenek. Mert nem az alkalmas 
emberek hiával van az orthodoxia, hanem a legtöbbnek 
sem elég anyagi ereje, sem a mai theologiai viszonyok 
között elég kedve nincs arra, hogy az elszigetelt állás 
után törekedjék. A herfordi főiskolán együtt munkál-
kodhatnának az egyháznak ezen még ma is lappangó erői. 
Ez a főiskola továbbá nem élethossziglanra hívná meg 
docenseit, hanem föntartaná magának a revocatiót. »Egv 
fiatal lelkésznek sem ártana, ha néhány évig ily iskolában 
tanítva s okulva működnék s azután visszalépne hivatalába, 
ha kitűnnék, hogy az akadémiai tanárságra mégsem alkal-
mas*. Hozzátehetjük, ily módon a lelkészek körében is 
többen ismernék meg a tanárnak sajátos helyzetét és igaz-
ságosabban tudnának solc esetben ítélni. Eddig Bodelschwing 
terve. Az egyházi hitvallás rajna-westfáleni hívei már a 
mult nyáron felszólítást is bocsátottak ki, melyben e célra 
önkéntes adományokat, egyelőre öt éven át legalább évi 
20 márkát kérnek. Alig szenvedhet kétséget, hogy Bodel-
schwingh hívei és barátai előteremtik a terv kiviteléhez 
szükséges teljes összeget. Le fogják-e győzni a többi nem 
tőlük függő nehézségeket, melyek a kivitelt gátolják: még 
nyílt kérdés. De ha a terv az alapítók szándékának meg-
felelően megvalósul, megszégyenülnek majd azon vádas-
kodók, a kik ezt az élő orthodoxiát a tudomány ellen 
való tiltakozással gyanúsítják, a sikertelen panaszt positiv 
munka fogja fölváltani és a szabad főiskolából remélhetőleg 

nemcsak lelkészek, hanem oly egyetemi tanárok is fognak 
kikerülni, a kik őszinte meleg szívvel szólhatnak Schlatter-
rel: »Én, valameddig Isten kegyelme velem lesz, az egyházzal 
együtt a jászolban fekvő gyermek előtt és az Istentől el-
hagyott megfeszített előtt fogok térdelni azt vallva: Én 
Uram én Istenem!* S majd akkor nem kell e vallomást, 
keserűen azzal kiegészíteni, hogy >az jelenleg a theologiai 
fakultásoknak nem épen szokásuk!* 

Végig mentem az egyház és a theologia sajnálatos 
ellentétének ez újabb történetén és a javaslatokban, egy-
házi intézkedésben s az új ellentét történetének más fázi-
saiban nagyon sok üdvös tanúságot találtam, melyek a mi 
viszonyaink ily irányú megfigyelésére szólítanak fel. Az 
összehasonlítás magától kínálkozik. De nagyon érzem, 
hogy az olvasók türelmével már régen visszaéltem. — 
Inkább a nagytiszteletű szerkesztő úr engedelmével — más-
kor és külön szólok erről. 

Fileon 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Templomi beszédek. Irta: Csánki Benjámin kúnhegyesi ev. ref 
segédlelkipásztor Kiadja: Rácz Miklós kúnhegyesi ev. ref. lelki-
pásztor. Karcag Sződi S. könyvnyomdája, 1896. 214 lap. Ára 

1 forint 80 krajcár. 

I. 
A második prédikációs kötet, mely lapunkban rövid 

idő alatt, fiatal, kezdő író tollából került a fent jelzett cím 
alatt bírálat és ismertetés alá. Úgy ez, mint a nem ré-
gen ismertetett más írótól való másik kötet örvendetes 
tanúbizonysága annak, hogy az iíjú nemzedékben is él a 
Krisztus lelke, lángol a munka utáni vágy, él és nyilvánul 
a férfias tetterő: minél mélyrehatóbban s minél önállóbban 
hirdetni a Krisztus evangéliumát. 

Csánki Benjáminnak, müve előszavában, épen ez 
nyíltan bevallott célja. Nem tud megelégedni korunk prédi-
kációirodalmával. Ma a legtöbb prédikációíró — szerinte — 
a francia, német, angol s egyéb idegen szerzőket utánozza. 
Elkerülik az őseredeti. kimeríthetetlen forrást: Krisztust és 
az ő evangéliumát, utánozzák az utánzatokat s innét van, 
hogy a mai igehirdetés nem elég hatályos; innét, hogy 
oly kevés a nyoma annak a sok beszédnek; innét, hogy 
a mai prédikációirodalom nem elég tartalmas. Újjászüle-
tésre van ennek is szüksége: mi csak úgy lehet, ha az 
igehirdetést a maga legigazibb s legközvetlenebb forrásá-
ból : Krisztusból, az ő evangéliumából merítjük. 

Bátor, férfias és igaz szavak! Igaz lelkiismeretesség-
ről. nemes törekvésről, lankadatlan buzgalomról, vagy szól-
junk egyenesen a vallás nyelvén: Isten lelkétől ihletett 
lélekről bizonyságot tevők. Ki tagadná azt, hogy szerző-
nek feltétlen igazsága van, midőn az ige legigazabb, leg-
természetesebb, legmélyebb forrásához, magához ama kez-
detben élt »Igé«-hez utasítja az igehirdetőt? Legfeljebb 
csak ott téved kissé, midőn nagy általánosságban mondja, 
hogy a mai prédikációk túlnyomóan utánzatok s midőn 
az újabb prédikációirodalommal általában nincs megelé-
gedve. Ü tehát jelen kötetével példát akar adni; megkez-
deni az újabb prédikációirodalom újjászülésének nagy 
munkáját. Legalább így kell értenünk előszavának egész 
szellemét, célzatát s legközelebb eme szavait: »Jelen kötet 
egy tavaszi pacsirtahang akar lenni csupán. És ha csak 
néhányan megértik is, miről beszél: megértik azt is, hogy 
gyarlóságai és szerzőjének elül említett elve dacára is 
miért merészelt megjelenni*. 



Más kérdés aztán az, hogy a szerző célját mennyi-
ben éri el; elveit mint valósítja meg s követésre méltó-e 
a példa, mit felmutatott; célhoz vezető-e az út, melyen ő 
megindult ? 

A szerz^ iránt való minden tiszteletem, az igehir-
detésben önállóságra törekvést sürgető elveinek való min-
den hódolatom ; tanultságát s képzettségét készséggel elis-
merő minden igazságérzetem mellett is, müveinek meg-
figyelése után a feltett kérdésekre azonban sajnálattal azt 
kell felelnem, hogy: határozottan nem! Nem, mert kitű-
zött magas célját, az igehirdetés tartalmasabbá, vonzóbbá, 
érdekesebbé, hathatósabbá tételét most megjelent müvé-
ben szerző sem éri el. Nem, mert a példa, a mit művé-
ben adott; az út, melyben elindult, nem jó. nem célra-
vezető. Ha sikerül kimutatnom, hogy miért nem halad jő 
úton a szerző, miért nem jó a példa, a mit adott; miért 
nem olyannak kell lenni az igehirdetésnek, minő az övé, 
hanem másformának: akkor meggyőződhetik úgy a buzgó, 
tiszteletre méltó szerző, mint a szives olvasó, hogy bírá-
latomban engem is az objektív igazságérzet s a szerző 
által sürgetett magasztos érdek, egyedül isten országának 
jövője, minél szélesebb körre terjedésének érdeke vezetett. 

Szerző müvének olvasása közben mindvégig meg-
marad bennünk a meggyőződés, hogy a szerzőnek az ige-
hirdetésben kiinduló pontja egyedül csak e gondolat lehet: 
a kor hitetlen, vagy ha találunk ís benne itt-ott némi 
kis hitet, az is a tudományok s a kornak úgy tudományos, 
mint vallási, hittani, társadalmi, politikai és minden terén 
felmerült és mindenütt jelentkező szabadszellemü irány-
zatai miatt nagy mértékben meg van ingatva úgy, hogy 
még az egyszerű népnek is kell támogatni hitét, mert 
erre van már szüksége még annak is. Mert csak így 
magyarázható, hogy igehirdetésének tartalma túlnyomóan 
dogmatikus, s csak kisebb részében morális. Pedig a kor-
nak erkölcsei is bizony nagy mértékben fogyatékosak és 
nagy szüksége van arra is, hogy midőn hitre tanítjuk — 
ugyanakkor ismertessük meg vele, a dogmákkal egyenlő 
mértékben azokat a jó cselekedeteket is, melyek a hitből 
származnak, hogy így még inkább ismerje a hit becsét. 
Nem tartozunk tehát azok közé, kik nagyobb tért en-
gednek a hit tételeinek, mint az erkölcs tanainak. Mert 
a vallás magában sem hit, sem jó cselekedetek csupán, 
de mindkettő együtt véve és egyenlő mértékben. Szerzőnek 
az épen egyik tévedése, hogy igehirdetése túlnyomóan 
dogmatikus tartalmú. 

De hát ez még nem is volna olyan nagy hiba. Hi-
szen jó erkölcs csak tiszta hitből származhat s ha tud a 
szerző a hitből származó jó erkölcsöknek a hittel egyenlő 
arányú hirdetése nélkül is hitet ébreszteni és hitet, szi-
lárdítani, már ez is nagy nyereség. De hát tud-e? Erre 
is azt kell mondanom jelen kötetére őszinte sajnálattal, 
hogy nem. Nem pedig a tárgyalási modora miatt Ugyan 
hinni tudja-e az igen tisztelt szerző, hogy azzal az elvont, 
mélyen filozofáló okoskodással, azzal a theologiai tanszékbe 
illő s épen nem népszerű, tudományos érveléssel majd 
félfogatja, megérteti tárgyát egyszerű hallgatóival s még 
inkább, hogy majd így öntudatossá teszi hitüket? Csak 
olvassa el bárki a XII. sz. alatt közlött húsvéti beszédet 
s figyelje meg azt különösen ott, a hol benne a szerző 
a nép előtt Strauss Dávid és Renan Ernő dogmatikai 
tévedését egész tudós okoskodással és alapossággal cá-
folgatja. 

Máshol tárgyalási modora nem egészen világos. Eszme-
menete nem összefüggő. Nem foly egyik érve a másikból, 
sőt sokszor oly zavart, hogy még olvasva se tudja beszé-
deiből kiszedni az ember a lényeget s még kevésbbe képes 
arra, hogy elmondja a beszéd rövid tartalmát, nem ám 

azért, mintha épen nem volna arra hangolva még a mű-
velt olvasó vagy hallgató is, de azért, mert ez már hatá-
rozottan fogyatkozása a legtöbb beszédnek. Hát akkor 
micsoda épületet, micsoda lelki erőt vigyen haza az ily 
beszédekből a nép? 

S még inkább elvonttá, még inkább szűk határok 
között mozgóvá teszi szerzőnek igehirdetését egy másik 
elve. mit egyik beszédében meg is magyaráz hallgatóinak, 
hogy ő nem maga kivánja magyarázni a bibliát, nem 
magából kivánja meríteni argumentumait, hanem a bib-
liából s magyaráztatja azt önmagával. S ez elvét úgy 
viszi keresztül, hogy idézi számtalanszor a bibliát; egyik 
lókust a másik, egyik parallel lőkust a másikkal indokolja, 
magyarázza részletesen és következetesen, hogy csak úgy 
zsibbad belé a lélek. Saját lelkéből merített, önálló, ere-
deti szabad nézettel alig-alig mer előállani, nehogy biblia-, 
vagy evangelium-ellenest tanítson. 

Argumentálásának másik eszközei a költők s a világi 
és egyházi tudósok; tengersok, nem egyszer felesleges, 
érthetetlen és ízetlen idézet megszámlálhatatlan sok köl-
teményből, theologiai munkákból és világi, történelmi, poli-
tikai. társadalmi müvekből, szóval mindenből, mit szerző 
valaha csak olvasott. A világirodalom, antik és újkor, 
renaissance és modern irodalom legkiválóbb szellemeinek 
neveit kellene ide írnom, ha jelezni akarnám, hogy a 
Krisztust hirdető s egyedül Krisztusból meríteni akaró 
szerző kikkel bizonyít; bizonyításaiban kikre hivatkozik, 
szóval, hogy Krisztus helyett kikből merít. 
(Vége köv.) Fábián D. 

B E L M I S S Z I Ó . 

A new^yorki bibliaház. 
Az sAmerikai bibliatársulat« épülete New-Yorkban 

impozáns benyomást gyakorol a nézőre. 
Egyik városnegyed sarkán emelkedik, mindkét irány-

ban homlokzattal bír és hatemeletes. 
A földszinten köröskörül a legkülönbfélébb üzletek 

vannak és a főbejárat a negyedik oldalon nyílik. 
Egyébként az épület külső képe semmi különöst nem 

nvujt és a tenger nép, mely szokva van ilv épület-óriások-
hoz, sürögve siet tova. Mit érdekli őt a bibliaház, neki 
dollárért kell futnia. A ki pedig »a cél felé fut, az Istennek 
a Krisztus Jézusban való mennyei hivatala jutalmának 
elvételére*, az megindultan áll meg itt, mert tudja: »Azért 
a hit a hallásból vagyon, a hallás pedig az Istennek igéje 
által*. És megtelik az egész szív örömmel e ház látásán, 
a melyből Istennek nyomtatott igéje már annyi sok millió 
példányban szállott szét az egész világba. 

Az amerikai bibliatársulatot 1816-ban alapították. 
Azelőtt is voltak egyes, csak kis helyeken működő 

társulatok, melyek azonban kiterjedtebb és közös munkára 
vágytak. A siker aztán, a nagy társulat fennállásának 79-ik 
évében tapasztalható is volt. Számokban nem fejezhető 
ki, de nem is lehet kicsiny, a midőn a szentírásból kerek 
57 millió példány terjedt, el. 

De lépjünk be és vessünk egy pillantást a biblia-
házban sürgő munkára, a hol még más célra is van bizo-
nyos számú helyiség föntartva. Az első emeleten, a fold-



szint felett vannak a bibliatársulat különböző gyűlés- és 
üzlettermei. Az utóbbiak egyikében engedélyt kértünk, hogy 
a házat munkálkodásában is megismerhessük és készsé-
gesen adtak egy ifjú embert vezetésünkre. Miután az egy 
nagy csomó kulcscsal fölfegyverkezett, megkezdtük ván-
dorlásunkat. Először is az emelőgépen egy emelettel följebb 
jutottunk, hol szaglott már a nyomdafesték (mely gyakran 
oly félelmes, de itt oly áldásteljes munkát végez), elárulva 
a nyomda közellétét. Két hosszú sorban, nagy tágas terem-
ben állanak a — számszerint 16 — nagyrészt óriási 
sajtógépek. 

Minden, mintha élne. s a benyomás a szemekre, 
fülekre^ orra oly eleven. A gépek zakatolása, a kerekek 
zúgása, a nyomdafesték, gépolaj, a munkások és munkás-
nők szapora forgolódása mély. de egyszersmind szorongó 
hangulatot kelt az idegenben. 

Vissza is tértünk nemsokára, sajnos a nélkül, hogy 
vezetőnktől megtudtuk volna, hány ívet nyomnak napon-
ként. A serény nyomdászok figyelmét nem lehetett gép-
jükről elterelni. De, miután a szöveg kiszedésére nem kell 
időt fordítaniok, mivel mindent kész lemezről nyomnak, 
naponkint, bizonyára nagy mennyiség kerül ki sajtó alól. 

A szomszéd teremben hajtogatták és fűzték az íve-
ket, olyan gyors munkát ritkán ha láttam. Az ívet egy 
egyszerű gépre felteszik, könnyű emeltyűvel egy hasítékba 
szorítják és ugyanabban a pillanatban, háromszor össze-
hajtva — 16 oldalon — az alant készen álló kosárba 
hull, a honnan az összetűzést végező hölgy kiveszi. (E 
könnyű munkával asszonyok és leányok foglalatoskodnak.) 

Az összehajtott ívek befűzését egyszerű gépezet — 
lehető leggyorsabban és gondosabban — teljesíti szintén, 
mely, mint az előbbi, könnyű nyomás vagy rálépés foly-
tán jő működésbe. Bámulatos finom munkát végeznek; 
az előttem fekvő ívet (Mózes I. könyvének első 19. fejezete 
14- kis oktáv oldalon!) alig lehetett volna tökéletesebben 
kidolgozni. Utunkat tovább folytattuk; beléptünk a könyv-
kötő műhelybe. A munka itt is rendkívüli változatos, itt 
bekötési táblákat vág kéregpapirból a biblia és az újtes-
tamentum számára néhány munkás, amott mások borí-
tást hasítanak a táblákra, mindezt — természetes — gé-
pekkel. Egy harmadik bevonja a könyvtáblát. A férfi, 
kinek munkáját néztem, igen ügyesen dolgozott és érté-
semre adá, hogy ő naponta, ha az időjárás kedvez. 1000— 
1200 könyvtáblát készít. Nedves időben igen könnyen 
kezéhez ragad a borításul használt vászon. Mások erős 
fonalakat — mely tulajdonkép e célra vannak készítve 
— ragasztanak az összefűzött könyvek sarkára. Mások 
ismét a fűzött példányokat vágják ki nagy vágógépekkel. 
Azokat a bibliákat, melyek aranyozásra szánvák, gondo-
san meggyalulják a papirvágó gyalúval, majd bevonják 
aranyfüsttel és szorgalmas polirozással egyenletes fényt 
adnak neki. De legyen elég a könyvkötésből. Csak úgy 
becsülhetjük meg e munka gazdagságát, ha meggondoljuk, 
hogy itt az angol bibliából 25 különböző kiadást állíta-
nak elő. 

Ha a bibliák már készen vannak, a raktárba helye-
zik nagy könyvsajtók alá. de csak rövid időre, mert a 
megrendelés oly bámulatosan nagy, hogy a felséges árú-
cikk nem sokáig áll raktáron. 

A társulat ügynökei az Egyesült-Államokban és kül-
földön is csak kiáltják minden szegénynek: »vegyétek, 
ingyen kapjátok!« A ki megfizetni tud, megkapja a szent-
írást azon az áron csupán, a mennyibe került: egy egész 
bibliát 20 centért (50 kr.). az újszövetséget öt centért 
(12 krajcár). 

Csak bámultam, midőn hallottam, hogy a britt és 
külföldi bibliatársulat Londonban munkája nagy részét, 
különösen a könyvkötfetést a new-yorki bibliaházban vé-
gezteti. Oda küldi az íveket és kapja a bekötött példá-
nyokat s még hozzá a munka olcsóbba kerül, mintha 
Londonban végeznék. 

Több mint 80 nyelven és nyelvjáráson nyomják 
New-Yorkban az Isten igéjét, Londonban persze még 
négyszer annyin. Valóban csak bámulnunk lehet és meg-
hajolnunk a »könyv* előtt és még külsőleg is tapasztal-
nunk kell. hogy a biblia a könyvek könyve. És a mint 
végül a bibliatársulat igazgatóságának egyszerű, de tisztes 
tanácstermében ültem, hol ezer meg ezer biblia a leg-
különbféle nyelven és időben nagv szekrényekben össze-
halmozva vala, a hol a társulat kimagasló alakjainak 
képei és mellszobrai oly komolysággal pillantottak rám, 
úgy képzeltem, mintha egy láthatatlan prédikátornak 
hangja csendülne meg és a mit hallottam, oly sziklaszi-
lárdsággal hangzott: 

Az Isten igéje megmarad mindörökké! 
R. K. után Szakáts Imre. 

B E L F Ö L D . 

A szegény pap.* 

Nem tesznek szegénységi fogadalmakat a reformált 
egyházak papjai, sok közülök mégis oly szegény, mint egy 
szerzetes. De mily szépen, méltóságosan viselik a szegény-
ség rettenetes terhét, keresztényi alázattal mint egy barát, 
de nem mint a kolduló. A maguk látható nyomorúságá-
ból nem csinálnak kultuszt és nem vándorolnak vele, hogy 
mutogassák, csak tűrik, tűrik, a meddig tudják. 

Tűrik akkor is, a mikor nem bírják többé, mint 
most és keserves viszonyok között várván a sors követ-
kezendő csapásait: bizonyára meglepetve látják, hogy van-
nak, a kiknek türelme elfogyott és nem láthatják többé 
az ő állapotukat. És segíteni akarnak a szegény magyar 
protestáns papokon. 

Voltaképen egy régibb mozgalom ez, mely most meg-
erősödve újra megindult, érintkezésbe jutott a kormány-

* Ezt az igazi és rokonszenves cikket a »Magyar Hirlap* 
március 20 iki számából vettük át. Szerk. 



zattal és érvényesülést fog keresni a konventben, az egy-
házkerületi gyűléseken. Semmi egyebet nem céloz ez a 
mozgalom, csak fölidézni a törvényt, az 1848-iki XX-ik 
törvénycikkelyt, a mely a reformált hitfelekezetek állami 
pártfogolását jelzi szükségesnek, fentartván az országnak 
azt a kötelességet, hogy a szükséghez képest cselekedjék. 
Ez a törvény félszázadot aludt, negyvennyolc évi álom 
után, ime, ébresztgetik. 

Sok minden történt ez idő alatt a szegény pappal. 
Többen lettek, nagyobb lett a szegénységük és megszapo-
rodott a szükségük. Az a 3—400 forint jövedelmű lelki-
pásztor, a kin negyvennyolc sürgősen akart segíteni, most 
kilencvenhatban még szegényebb, az akkori 300 forintja 
nem ér ma száznál többet. A kor nagyobb stólát kér tőle, 
mindenféle igények támadtak régi szerény élete körül. O 
megmaradt a réginek, a régi jó tradíciókkal, de az ádáz 
új idők nem kegyelmeznek neki és mindenféleképen meg-
taksálják. Igaz, hogy ezekhez képest munkája is megszapo-
rodott. erről nem panaszkodhatik. 

Nem is panaszkodik, sem ezért, sem másért. A ki 
látja állapotukat, annak kell panaszolnia. Megdöbbentő 
nemcsak az egyházukra, de az egész országra káros, 
megszégyenítő, sőt veszedelmes az ő helyzetük. Nemcsak 
egyénenkint kezdi ki őket a szegénység, hanem már-már 
gátolni fogja papi hivatásukban. Veszélyezteti magát az 
érdemes és jeles kart, az egész kitűnő egyházat, a lelki 
élet, erkölcsi világunk nagy érdekeiről nem is szólva. Az 
anyagiakkal küzködő pap, istenszolgája, a ki szűkösebb 
viszonyok között él, mint egy hivatalszolga: ebből nem 
csak e reformált egyházfélekezeteknek, de az egész vallá-
sosságnak kára van és ez a legrajongőbb katholikus ultra-
montánnak elve és érdeke ellen való. 

Hogy egyénenkint mit kell szenvedniük, a mióta meg-
kapták a negyvennyolcadik törvény nagy igéretét: azt 
pontról-pontra konstatálni lehet. Mily keserves lehet pél-
dául látniok, hogy családjuk műveltségi fokukon alul 
marad, valósággal elszakad tőlük, mert az iskoláztatáshoz 
nincs módjuk, a régi módi kollégiumi neveltetést, melyből 
ő megnőtt, a modern idők megváltoztatták, eldrágították, 
a maga fajta emberekre nézve hozzáférhetetlenné tették. 
Legjobb lenne rá nézve, még ha elparlagiasodnék, paraszt 
módra meg bírna élni a zsellér-fizetésből, meztéláb járna, 
kecskét őrizne, mint a földhöz ragadt pópák némely vi-
dékeken. 

A mi reformált hitű kicsiny papjaink egészen más 
kordában vannak szőve. Nehezen fog ezeken a szükség. 
Régi időből maradt rájuk a hagyomány, hogy az ő hiva-
tásuk az önfeláldozás. Martirium egyházukért, magyar ha-
zájukért. Nem lehet ezekhez hozzáférkőzni az anyagiak-
révén, valósággal gőgösek az önzetlenségükben. Kenyéren 
és vizén élve is, tűzzel szolgálják ideáljaikat és lankadat-
lan erővel szolgálják kötelességeiket. A maguk koldus vol-
tában fanatikus ellenségei a maguk anyagi érdekeinek, ha 
az lelki szükségeikkel, hitvallásukkal összevág. Egy hang 
nélkül mondtak le jövedelmeiknek csaknem egy harma-
dáról, sőt ők voltak azok, a kik sürgették, előkészítették. 

javasolták ezek elvételét — az egyházpolitikai reformokat. 
És a diadal érzése töltötte el valamennyiüket, a mikor 
látták, hogy most, ezentúl még kevésbbé képesek megélni! 

És ezekből akartak anyagi érdekeiknél fogva protes-
táns néppártot csinálni, ezeket kísérlik meg fölizgatni az 
ellen, a miért nemcsak kenyerüket, húsokat, de életüket 
is odaadnák. A magyar protestáns pap máglyára ment a 
lélek szabadságáért és a megtévelyedett elmék úgy vélik, 
hogy visszájára fordíthatják eredendő természetét és harcba 
vihetik őket egyenesen hitük ellen, ha bebizonyítják nekik, 
hogy az nem szolgálja kellőképen anyagi érdekeiket! 

A szegény magyar papok érdekében, a törvény alap-
ján megindított mozgalmat bizonyára nem zavarja meg 
ez a félig róka, félig holló-intrika. Ettől nem féltjük sem 
a mozgalmat, sem a lelkészeket. Ezeknél nem lehet zavart 
és veszedelmet szervezni, a mi azonban nem menti föl 
az államot attól, hogy mindent és lehetőleg gyorsan el-
kövessen az érdekükben. A miért nem kell tartani tőlük, 
ez csak javukra irandó. És ha a törvényt végrehajtani a 
maga egészében nem lehet, végrehajtani e momentumban, 
a kormányzat módjában van más törvényszerű eljárás. 
Nem horribilis összeg az, a mely megadja az ideiglenes, 
sürgős segítséget. És akár 600, akár 800 forintban szab-
ják meg a minimális papi jövedelmet: az állami butge-
tünk ezt bizvást elbírja már. Negyvennyolc esztendővel 
negyvennyolc után Eddig kellett várnunk, míg rájuk kerít-
hettük a sort. 

Eddig vártak keresztyén türelemmel és hazafias ön-
megadással. Illesse őket ezért is dicséret és az állam sietve 
tegye jóvá, a mi rosszat míveltek a mostoha viszonyok e 
jó és igaz magyar emberekkel. 

Észrevételek az új rend hatásáról. 
Hogy mi haszna vagy kára van az új anyakönyv-

vezetésnek, s a polgári házasságnak a mi f.-baranyai ref. 
népünkre, erre a kérdésre akarok pár sorban feleletet adni. 

A felelet egyszerű. Haszon semmi. Kár?! Legalább 
ma még s abban a kis határban, meddig látköröm terjed, 
szinte semmi, valláserkölcsi értelemben fogva fel a kérdést. 

Egy azonban konstatálható, s ez az egy az, hogy 
valamint a mi népünk az egyházpolitikai törvényeknek 
szükségét nem érezte, utánok nem áhítozott, úgy ma is 
inkább boszankodik, hogysem mint lelkesülne érettük. 
Akárhányszor hallom, ha hozzám jönnek egy és más 
ügyükben felvilágosítás és tanács végett, hogy miképen 
is kelljen eljárniok az új anyakönyvi hivatalnál — hogy: 
»Bizony-bizony jobb is volt az a régi módja a házasság-
kötésnek, szívesen megfizetném én a mi a papnak jár, 
csak ne kellene annyit kószálni«. »Nem is okos ember 
találta ki.« »Ez is csak a papok kisebbítésére van.« 
»Vissza lehet-e ezt még a régire fordítani és mikor?« 

És az ilyesféle beszédeken nem csodálkozom, mert 
tényleg sok kellemetlenséget is szerzett híveinknek az egyház-
politikai törvény mindazon helyeken, a hol nincs a köz-
ségben anyakönyvi hivatal. Vegyünk fel például egy olyan 
házasságkötési esetet, midőn a felek külön-külön faluból 
valók s a harmadikba kell menniök, hogy polgárilag egybe-
kelhessenek. A téli hideg, gyakran zivataros időben eljő 
a vőlegény s népe a leányos házhoz, onnan a más falu-



ban lévő anyakönyvi hivatalhoz fáradnak. Itt dolgukat 
végezve, ismét csak a leányos házhoz jönnek vissza, hogy 
— ha kissé felmelegedtek — megkötött szövetségökre az 
Úr szent hajlékában is kikérjék a mennyei atya áldását. 

Az ennyi torturán keresztül ment násznép, nem hiszem, 
hogy magasztalója lehetne az űj rendnek. 

Haszon, előny tehát az új törvényekből híveinkre 
egyenként nem háramlik, még a külső könnyebbséget ille-
tőleg sem. Az új törvényeknek egyetemes hasznát pedig 
ők magok nem tudják felfogni s ha általunk felvilágosít-
tatnak is. hogy a magyar nemzeti érdek s felekezetek 
közötti béke kívánták e törvények megliGzását csak az a 
válaszuk: »Igaz, így már értem, de mégis csak .jobb volt 
a régi«. # 

Valláserkölcsi hasznukról pedig absolute nem szól-
hatunk. 

De mikép előnyös, úgy káros hatását nem észleltem 
még az új e. p. törvényeknek híveink valláserkölcsi életét 
illetőleg. Nálunk különben csakis a házasságkötések körül 
fordulhatnának elő valláserkölcsi károk, ha t. i. híveink 
az egyházi szertartást ily fontos lépésüknél mellőznék. 
Ámde az anyakönyvvezető tisztviselők a házasságkötések 
alkalmával rendszerint figyelmeztetik az érdekelteket, hogy 
ha már megadták az államnak a mi az államé, ne mulasz-
szák el megadni Istennek is, a mi az Istené. 

És meg is adják. A mi egyszerű népünk nagy szégyen-
nek tartaná, hogy szövetségére az Isten áldását is ne kérje. 
Három házasuló pár volt a mi kis falunkban az idei 
farsangban, de mindegyik fél felkért, hogy eskessem meg 
őket, mert ők a régi jó szokáshoz híven az Úr szent 
házában esküvel is meg akarják erősíteni megkötött frigvöket. 
Sőt arra is felkértek, hogy — bár későn úgy 11 óra után 
jöhetnek csak vissza a tőlünk l óra távolságra eső anya-
könyvi hivataltól — a reggeli könyörgést is akkor tarta-
nám meg. mivel hogy a múltban is a könyörgés alkalmá-
val történt az esketés. És én szívesen Ígértem meg, hogy 
kívánságok szerint fog megtörténni. 

Mindezt pedig ily körülményesen csakis népünk jel-
lemzésére mondtam el, a mely — bár sok hibája van — 
de mégsem oly gonosz, hogy azt kelljen róla feltételez-
nünk, hogy a múltban is csak azért vette igénybe papja 
szolgálatát, mert rá volt utalva, mert muszáj volt. 

Valláserkölcsi kárt tehát, még ma is a mi vidékünkön, 
mely az új házassági törvény által idéztetett volna elő, 
nem észleltem. Az egyházi szertartást híveink mindenütt 
kiegészítő részének tartják a házasság megkötésénél. Hang-
súlyozom azonban, hogy csak a mi vidékünkön, mert már 
hallottam s olvastam, hogy másfelé akadnak gyülekezetek, 
hol egyesek az egyházi áldást feleslegesnek tartják. De 
azt is hangsúlyoznom kell, hogy nálunk is, csak még ma 
nincs baj, de rövid napok, évek múlva, úgy eshetik, hogy 
itt is jelentkezni fog s a stóla kérdése fogja azt — ha 
ugyan fogja — előidézni. 

A szállongó hirek, de még a lapok közleményeiből 
is azt vettem ki, hogy ott, a hol az érdekeltek az egy-
házi esketést mellőzték, az nem épen vallástalanság, egy-
háziatlanság, hanem csakis a stóla miatt történt Nem 
sok ugyan az a 2—3—4 frt, mit az esketésért híveink 
fizetni tartoznak, de nekünk falusi papoknak tudnunk 
kell, hogy református népünk a legtöbb helyen igen nagy 
egyházi adót fizet és így nem igen vehetjük rossz néven 
tőle, ha nehezére esik a zsebbe nyúlni, kivált a mai pénz-
szűk világban; de meg mikor egyházi felsőbbségünk utasí-
tásaiból is (melyeknek ugyan jobb lett volna hallgatni inkább 
a stóláról) azt okoskodja ki, hogy azt nem is kell fizetni 
s ha a pap követeli, azt önkénvűleg teszi. Magának a 

lelkészi karnak eljárása is felbátorítja némileg őket, hogy 
ne fizessenek. Egyik gyülekezet lelkésze vagy követte az 
»utasítás«-okat, vagy azok nélkül is megértve az idők 
intő jelét, szíve indításából ingyen esket; míg a másik, a 
szomszéd meg már szigorúan ragaszkodik — bár felettébb 
jogosan, de kevésbbé méltányosan — a megszokott stó-
lához, s inkább nem esket, de a stólát nem engedi. 

Ez utóbbi eljárás jogosságát, magam sem tagadom. 
Véleményem szerint is a stólakérdésben. ha az én díj-
levelemben határozottan ki van téve, hogy esketésekért stb. 
funkciókért nekem, mint lelkésznek híveimtől ennyi és 
ennyi stóla jár, semmiféle egyházi felsőbbségnek utasítást 
adni, hogy én mihez tartsam magamat, joga nincs, mert 
ez esetben a stóla nekem a hívektől ép úgy ajánlott fize-
tésem, mint pl. a buza, bor, fa stb. Egy esetben ismerem 
csak el az egyházmegyei hatóság beleszólási jogát, midőn 
t. i. a díjlevél ekként hangzik a stólát illetőleg: »a stóla 
pedig az egyházmegyei végzés szerint*. (A stólát min-
denült az egyházi felsőség szabta meg, ennek alapján 
vették be a díjlevelekbe Változtatni is annak áll jogá-
ban. Szrrk.) 

De mint említém, ha joga van is a lelkésznek a stó-
lához, annak forszirozása a változott viszonyok között épen 
nem ajánlatos. Méltányosság sincs bennünk, ha erőszakos-
kodunk érte oly esetben, midőn a helybeli születésű felek-
anyakönyvi kivonatai után némileg kárpótolva is vagyunk. 
Az a garasokon való alkudozás meg, hogy én ennyit adok, 
én meg ennyiért esketek, teljességgel nem fér össze a 
lelkészi állás méltóságával. Mondjunk le a stóláról, mindenha 
és de nélkül bizzuk annak megadását feltétlenül hí-
veinkre, hogy sem mint megengedjük azt, hogy híveink 
házasságkötéseiknél a stóla miatt az egyházi szertartást 
mellőzzék 

De mondjunk le egyetemlegesen. Ezt, kívánja tőlünk 
önmagunk becsülete, egyházunk érdeke s híveink iránti 
kötelezettségünk, kiknek valláserkölcsi életet munkálni hi-
vattattunk. És ha elsőnek teszszük egyházunk érdekét és 
nem a magunkét, nem fog elmaradni egy pár sem az Úr 
hajlékából, hogy a Mindenható áldását megkötött frigyére 
általunk ki ne kérje. 

Csarnota, 1896. márc. 14-én. 
Busás Lajos, 

református h. lelkész. 

N E K R O L O G . 

— — 

V a r g a I s t v á n . 
1837—1896. 

Március hó 6-án temettük el Varga Istvánt, a gyönki 
ev. ref. gimnázium igazgatóját. 

Véletlenül, váratlanul jött a csapás. Egy rövid beteg-
ség; s aztán megszűnt dobogni a szív, a melynek minden 
dobbanása nemes célokért hevült, megszűnt gondolkozni 
az agy. melynek gondolata fenkölt magas röptű vala. 

Varga István azon kevesek közé tartozott, a kik a 
feltűnést, a zajos szereplést kerülve, csendes, zajtalan mun-
kában érvényesítik a Mindenható által nekik p.dott szép 
tehetség-ket; a kik keveset beszélnek, de annál többet 
tesznek; a kiknek az egyik kezük ügy ád, hogy a másik 



meg ne tudja; a kik a megérdemelt megtiszteltetés, kitün-
tetés elöl igyekeztek félre vonulni, s működésük jutalmát 
egyedül önszivükben keresik és találják fel. Varga a kátói 
jellemű férfiak közé tartozott. Egyenes szilárd jellem, a 
mely inkább megtörik, de soha meg nem hajol; vas akarat, 
a mely céljaiban akadályt nem ismer; minden szépért, 
jóért, nemesért fellángoló szív, magas röptű, nemes gon-
dolkozású genialis ész. alapos képzettség összpontosultak 
az igénytelen külsejű férfiúban, s ha ezekhez még hozzá-
veszszük azt a páratlan kedélyt, a melyben a legnemesebb 
speciális magyar humor olyan páratlanul csillogott előttünk: 
áll az ember, a kinek koporsója felett méltán mondá az 
úrnak szolgája, hogy »a férfiú, a ki itt nyugszik, arany 
ember volt vasfoglalatban«. 

1837-ben Hodajkon, Fehérmegyében, szegény sorsú 
köznemes szülőktől született. Édes atyját korán elveszít-
vén: egyedül önmagára volt utalva, magát emberré tenni. 
Tizenkét éves korában ment be a pápai főiskolába, a hol 
csakhamar felismerték az egyszerű, szerény, igénytelen 
fiúcskában úgy tanárai, mint iskolát £11 SRI £1 kristálytiszta 
jellemet, s kiváló szép tehetséget. A hírneves főiskola leg-
jelesebb ifjai méltatták őt benső barátságukra, köztük a 
később nagynevű Molnár Aladár, a kivel együtt szuppli-
kálta be az ország nyugoti részét. De még tovább is men-
tek ; ellátogattak Triesztbe, Velencébe is. Ezt a tengeri 
szupplikációt sokszor emlegette elhunyt barátunk úgy bi-
zalmas baráti körben, mindig édesen emlékezve vissza 
arra. A theologiai tanfolyan bevégeztével Kocsra ment 
akadémikus rektornak, majd innen segédtanárnak jött vissza 
a pápai főiskolába, később a mezőföldi egyházmegyében 
káplankodott. Mint közép-bogárdi tanító káplán pályázott 
1870-ben a gyönki tanári kathedrára. Bocsor Lajos, a 
mostani somogyi esperes, akkor gyönki gimnáziumi igazgató-
tanár hivta fel a gimnázium fentartó testületének figyel-
mét a hajdani iskolatársra, s miután Varga Istvánt jó 
barátjának ajánlása mellett még kitűnő bizonyítványai is 
ajánlották : ő nyerte el a tanári székel. Gyönkön csak-
hamar beletalálta magát új helyzetébe, s alig mult el egy 
rövid év, már mindenki szerette, becsülte az egyszerű, 
szókimondó puritán jellemű ifjú embert, a ki úgyis mint 
tanár a tanszéken, úgyis mint szónok a templomi kathed-
rán, úgyis mint ember mindenütt hatalmasan megállotta 
helyét. Mint tanár nemcsak tanított, hanem nevelt is; 
minden egyes tanítványát úgy tekintette, mintha a saját 
gyermeke, vagy testvére lett volna. Tudott buzdítani, tudott 
lelket önteni tanítványaiba, tudott büntetni, de tudott jutal-
mazni is, s mély igazságszeretetéről, elfogulatlanságáról 
tesz bizonyságot az az őszinte szeretet, a melylvel őt 
tanítványai körülvették, úgy a már férfikort értek, mint a 
még lábainál ülők. Bocsor Lajos 1879-ben Tengődre távoz-
ván papnak, a gimnázium fentartó testülete Varga Istvánt 
helyezte az igazgatói székbe. Majd a szerény férfiú ismé-
telt lemondásait nem fogadván el — felkérte, hogy a 
gimnázium ügyeinek végleges rendezéséig — az iskola 
jól felfogott érdekében viselné továbbra is az igazgatói 
tisztséget. Varga István engedett a benne helyezett meg-
tisztelő bizalomnak, s évek hosszú során keresztül a leg-
szigorúbb lelkiismeretes pontossággal állott a gimnázium 
élén. Néhány évvel ezelőtt a külső-somogyi egyházmegye 
tanítói testületbe választá meg elnökül, majd pedig ugyan-
ezen egyházmegye egyik tanácsbirói székbe ülteté. 

Családot nem alapított. Neki a gyönki gimnázium 
volt a családja, mindene. Ennek szentelte minden erejét, 
minden idejét. Neve az iskola újabb történetével elvál-
hatatlanul van összekötve. Gondja kiterjedett mindenre, 
úgy a legkisebbre, mint a legnagyobbra. Az ő kezdemé-
nyezése folytán indult meg egy nagyobb szabású gyűjtés 

Gyönkön a gimnázium javára, a mely gyűjtés ha nem 
is a kivánt. de azért szép eredménynyel végződött, s midőn 
szükségessé vált az iskolai telek kibővítése, Varga István 
saját vagyonából jelentékeny összeggel járult a szomszédos 
terület megvételéhez. Mert volt az elhunytnak magán-
vagyona is. Még pedig számot tevő. Nem úgy örökölte, 
hanem évek hosszú során csekély évi fizetéséből rakos-
gatta össze. Vagyoni helyzete lehetővé tette, hogy segítsen 
mindenütt, a hol a segítségre szükség volt. De a mit 
tett. azzal nem szokott dicsekedni soha. Titkolta. S mi, 
jó barátai is, a kik pedig szivéhez nagyon közel állot-
tunk, csak úgy véletlenül jutottunk tudomására annak, 
hogy igen sok szegénysorsú tanuló, az ő anyagi segélye-
zésének köszönhette további boldogulását. Egyszerűen élt, 
gavallér ember volt a sző szoros értelmében. 

Az irodalomra nem kímélte pénzt. Szép könyvtára 
ékes bizonyság az ő tudományszomjáról. 

És itt e pontnál lehetetlen meg nem emlékeznünk 
Varga István sokoldalú képzettségéről és nagy tudásáról. 
Nemcsak saját szakmáit, (mathematika, physika, mértan, 
természetrajz) ismerte alaposan, nemcsak az ó-classicus 
világ levegőjében volt ő otthon, hanem az újabbkori iro-
dalom terén is oly bámulatos jártassággal bírt, a mely 
ritkította párját. Előtte nem volt >ferra incognita* s emlé-
kező tehetsége olyan kiváló voU, hogy jelesebb költőink 
műveiből aligha lehetett előtte idézni néhány sort anélkül, 
hogy ő folytatni ne tudta volna. 

A mult évben ültük meg huszonöt éves tanárkodá-
sának jubileumát. Ki hitte volna még akkor, de ki hitte 
volna ezelőtt még csak pár hónappal is, hogy az életerős 
férfiú ilyen hamar elköltözik tőlünk. Hiszen ő még szere-
tett volna élni! Csaknem régiben vett házat s mosolyogva 
emlegette, hogy az lesz az ő csendes tusculanuma, ha majd 
nyugalomba vonul. De a gondviselés mindnyájuknak mély 
fájdalmára, a gyönki gimn. pótolhatatlan veszteségére elszó-
lítá közülünk a hű munkást, a jó barátot, a fenkölt lelkű 
papot, az igaz embert. Március 6-án adtuk át az anya-
földnek szívből megsiratott kedves barátunknak porsátorát. 
Koszorúkkal elhalmozott koporsója felett a gyászos udvaron 
Bocsor Lajos esperes mondott emelkedett hangú, nagy 
hatású gyászbeszédet és imát; a sírnál Szentes János gimn. 
tanár búcsúzott tőle a tanári kar és az ifjúság nevében 
a sziv mélyéből jövő s a szivek mélyéhez szóló búcsú-
szavakban, végül pedig Tóth Pál gyönki ref. magyar pap 
mondott áldást a már felhantolt sír alatt nyugvó férfiúra. 
Az elhunytat rang s felekezetkülönbség nélkül nagyszámú 
résztvevő közönség kisérte ki a sírok csendes hazájába, 
s nem volt szem, a mely könyet ne ejtett volna a kopor-
sóra, nem volt szív, a mely áldást ne kivánt volna az 
oly nemesen eltöltött élet emlékezetére. 

Nyugodj csendesen, drága halottunk! Ékesítse sír-
halmodat az édes emlékezet hervadhatlan koszorúja; neme-
sen megfutott pályád legyen teltre buzdító példa mind-
nyájunk előtt, s szép lelkednek fényesedjék az örök vilá 
gosság! 

Kálmán Dezső. 

I R O D A L O M. 
** A Magyar Nemzet Története , írta Ssalay-

Baróti, 34. füzet, melyben il. Lajos uralkodásának leírása 
van közölve érdekes előadásban. A füzethez egy szép mű-
melléklet (Székely Bertalan »Dobozi« című festménye) és 
kilenc szövegkép van csatolva A jeles munkát Latnpel B. 
(Wodianer F. és fiai) adja ki, ára füzetenként 30 kr. 
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** Az Őrangyal című ifjúsági imakönyvből, melyet 
Sántha Károly s.-szentlőrinci ev. lelkész, Lapunk jeles 
munkatársa írt és Hornyánszkv V. adott ki, Lapunk mai 
száma mutatványul két vallásos költeményt közöl. Az 
ünnepi és konfirmációi ajándékul nagyon alkalmas könyvre 
ismételten felhívjuk a figyelmet. Ára díszes vászonkötés-
ben 1 frt, remek bőrkötésben 3 frt. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című műből, melyet Lampel R.-féle könyvkeres-
kedés kiadásában Gracza György ír, az 55-ik füzet hagy la 
el a sajtót. Ebben be van fejezve a bánsági rác felkelés 
története, érdekesen van elbeszélve a Bem apó vezérlete 
alatt vívott piski csata s Nagy-Enyed elpusztításának tör-
ténete. A füzetet nyolc csinos szövegkép illusztrálja. A 
füzet ára 30 kr. 

** A Magyar írók élete és munkái című iro-
dalomtörténeti nagy munkából, melyet a M. T. Akadémia 
megbízásából Szinnyei József ír, megjelent a 36. füzet 
(IV. k. 8. füz.), mely »Horváih« nevű írók életrajzi ada-
tait, munkáik jegyzékét és a róluk szóló dolgozatok soro-
zatát foglalja magában. Ismertetve vannak : H. András a 
XVI. századbeli énekköltő, Ádám az eposz-író, Árpád a 
történész, Boldizsár az államférfi, Cvrill a filozófus, Endre 
a költő, Gergely a XVI. századbeli iskolaalapító, István a 
nyelvész és történész, Mihály a történész-püspök stb. Az 
eddig megjelent harminchat füzet 8286 életrajzot foglal 
magában. Ára füzetenként 50 kr., megrendelhető Hor-
nyánszky V. kiadónál. 

** Párisi Divat címen tavaly megindított, divatlap 
második évfolyamát kezdte meg januárban. A francia izlést 
igyekszik megismertetni Magyarország müveit hölgy közön-
ségével. Képei csupa fényképek után készült másolatai a 
párisi divattermek mintaruháinak; cikkei pedig tudo-
mására hozzák a hölgyeknek mindazokat az újításokat, 
melyeket Páris a divat terén kitalált. Többi cikkei a ház-
tartásnak, társadalmi szokásoknak, lakásberendezésnek, 
kézimunkáknak, főzésnek tárgyában adnak tanácsot. A 
divat- és kézimunka-rész két nagy ívet. foglal el a lapban; 
ezekhez járul még harmadik ív gyanánt a regénymelléklet, 
mely négy nagy lapon közöl illusztrált regényeket. Két-
hetenként szabásmintaív és havonként egyszer szines divat-
kép járul a laphoz. A »Párisi Divat* előfizetési ára egész 
évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 frt. A »Pesti Hír-
lap* politikai napilappal együtt egész évre 18 frt, félévre 
9 frt, negyedévre 4 frt 50 kr. Mutatványszámot szívesen 
küld a kiadóhivatal. (Budapest, Váci-körút 78. sz.) 

** A Pesti Hirlap a ránk következő mozgalmas 
félévben a szokottnál is érdekesebbnek Ígérkezik. Azon-
kívül, hogy napról-napra több olvasni valót nyújt, még 
külön kedvezményekben is részelteti olvasóit. Ezek közt 
a legújabb, hogy havonkint csinos kis jegyzéknaplót is ad 
előfizetőinek, a kik már is nagyon megkedvelték ezt a 
csinos és hasznos kis mellékletet. Munkatársai közt a leg-
jobb nevű publicisták és szépirodalmi írók foglalnak helyet 
s Jóhii Mór és Mikszáth Kálmán folyton ide írják leg-
becsesebb dolgaikat. A jövő negyedben Jókaitól regényt, 
Mikszáth tói hosszabb elbeszélést helyez a szerkesztőség 
kilátásba. A Pesti Hirlap naponkint 20 — 24, vasárnapon-

kint 32—40 oldal terjedelemben jelenik meg. Előfizetési 
ára egy hóra 1 frt 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr. Mutat-
ványszámokat készséggel küld a kiadóhivatal (Budapest, 
V. Váci-körút 78., a Pesti Hirlap házában). 

E G Y HÁ Z. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület ez évi tava-

szi közgyűlését május 28 és következő napjain tartja meg. 
A dunántúli püspök megerősítése és esküté-

tele f. hó 25-én ment végbe Komáromban a vármegye-
ház nagytermében. Antal Gábor püspök és Tisza Kálmán 
főgondnok előző nap érkezett meg. kiket Sárközy Kázmér 
főispán vezetése alatt ünnepélyesen fogadott Komárom 
közönsége. A szavazatbontó küldöttség jegyzőkönyve alap-
ján a közgyűlés a választást törvényesnek találván, az új 
püspököt megerősítette, Antal Gábort küldöttségileg meg-
hívta, kit Tisza Kálmán főgondnok üdvözölt és a hivatali 
eskü letételére fölszólított. Az eskü letétele után Antal 
püspök hosszabb székfoglaló beszédet mondott (jövőre 
részletesen ismertetjük Szeri:.), melyet a közgyűlés Eötvös 
Károly indítványára jegyzőkönyvbe iktatott. Az új püspö-
köt a papság neveben Szekeres Mihály pápai esperes üd-
vözölte. Közgyűlés után meg társas ebéd volt számos föl-
köszöntővel. 

A debreceni ev. ref egyház története. A debre-
ceni presbyterium az egyház történetét megíratni szándé-
kozik. E végből. Kiss Aron püspök, Balogh Ferenc hittanár 
és Dicsöfi József lelkészből álló bizottságot kérte fel: mond-
jon véleményt arról, mi módon eszközöltessék a történelem 
megiratása: pályázat vagy megbízatás útján-e? 

A békés-bánáti egyházmegyei lelkészi gyám-
intézet az országos lelkészi gyámintézet irányában a kö-
vetkezőleg tervezi a kötelezettségek teljesítését. 1. Egyház-
megyénk lelkészeinek az országos gyámintézet iránti min-
den kötelezettségeit egyházmegyei özvegy árva pénztárunk 
veszi át és teljesíti. Ez íizeti helyettök úgy az összes belé-
pési, mint az összes évi tagdíj járulékokat. 2. a) Azon 
jelenleg működő lelkészek, kik egyházmegyei özvegy-árva 
pénztárunknak nem tagjai s így ennek vagyonához semmi 
fizetéssel nem járultak, a lelkészi jövedelműknek megfelelő 
s az országos gyámintézet alapszabályai 18. §-ának 1. 
alatt meghatározott 10%-° f> az ott és a 19. §-ban körül-
írt módon s időben, egyházmegyei özvegy-árva pénztá-
runkba befizetni kötelesek b) Azon lelkészek, kik egyház-
megyei özvegv-árva pénztárunknak ez idő szerint tagjai 
s így ebbe többnyire nagy (25 °/<ros) fölvételi díjat fizet-
tek, a 10 0- os belépési járulék alól fölmenteinek, c) Az 
egyházmegyénkben ezután hivatalba lépő lelkészek, akár 
tagjaivá lesznek e. m. özvegy-árva pénztárunknak, akár 
nem — a mi ezentúl tetszésökre lesz bízva s ebből folyó1 

lag az e. m. özvegy-árva pénztár alapszabályainak 2. §-a 
e szerint módosítandó — lelkészi jövedelmüknek 10 %~á t 

kivétel nélkül ide befizetni kötelesek lesznek. 3. a) Azon 
lelkészek (heten), kik a régi gyámoldának újjáalakulása-
kor addigi részvény-befizetéseiknek 40 °/0-ái, e most létező 
e. m. özvegy-árva pénztár megalapíthatása végett — ennek 
javára — elvesztették; továbbá a IV-ik osztályú egyhá-
zakban szolgáló ez idő szerinti lelkészek kivétel nélkül; 
valamint a 111 ik osztályú egyházakban szolgáló azon lel-



készek, kik e. m. özvegy-árva pénztárunknak jelenleg tagjai: 
évi tagdíj-járulékot nem fizetnek, b) Az I-ső és a 11-ik 
osztályú egyházakban jelenleg szolgáló azon lelkészek, kik 
e. m. özvegy-árva pénztárunknak tagjai, továbbá a 111-ik 
osztályú egyházaknak ez idő szerinti azon lelkészei, kik 
e. m. özvegy-árva pénztárunknak nem tagjai, az országos 
gyámintézet 18. §. 2. pontjában meghatározott évi tagdíj 
.járulékul lelkészi jövedelmüknek 1 °/0-át ; egyházmegyénk 
jelenlegi többi lelkészei e címen jövedelmüknek 1 lj2 %-á t ; 
az ezután hivatalba lépők pedig, minden különbség és ki-
vétel nélkül, évi tagdíj járulékul lelkészi jövedelmüknek 
2 %-át fogják fizetni, a többit pedig — az orsz. gyámintézet 
18. § 2. a. megszabott 2 7 2 %~ r a — helyettök e. m. özvegy-
árva pénztarunk fogja kipótolni, mindaddig, míg ennek 
jelenlegi évi jövedelmi forrásai megmaradnak. Kivételt 
csupán azon lelkész fog képezni, kinek egyháza, egyház-
megyénk 1880/96 sz. végzésével özvegy-árva pénztárunk 
részére biztosított 12 frt évi járulékkal hátralékban marad; 
ki is azon évben semmi kedvezményben nem részesül. 
4. Egyházmegyei özvegy-árva pénztárunk működése, jogai-
nak s kötelességeinek gyakorlása ezentúl is változatlanul 
marad, csupán a 2-ik §-ban foglalt taggá létei kötelezett-
sége hagyatik ki alapszabályaiból: és a be vagy be nem 
lépés a lelkészek tetszésére bizatik. 5 Hogy az egyház-
megye, minden lelkészei helyett vállalt ezen kötelezett-
ségeit azon vagyonból teljesítse, melyhez többé-kevésbbé 
az egyházmegye minden lelkészének igénye lehet: e célból 
az e. m. özvegv-árva pénztárnak: »Részvény díj*, »Özvegy-
árva pénztár i*, »Közsegélyezési *, > Lelkészi tartaléktöke« 
és >Tartalék* alapjai egyesíttetnek > Közsegélyezési alap* 
címen. Az egyes kegyes alapítók által tett s nevöket viselő 
többi alapok ezentúl is külön kezeltetnek Ez a javaslat 
részletes indokolással és számítással az egyházmegye min-
den presbvteriumának megküldetett. 

A nagyszalontai egyházmegyei és az országos 
lelkészi gyámintézet. Széli Kálmán nagyszalontai es-
peres részletesen indokolt tervezetet készített és küldött 
be hozzánk arra nézve, hogy az egyházmegyei gyámín-
tézet viszonya a f. évben életbelépett országos gyám-
intézethez miként lenne szabályozandó. A nagyszalontai 
egyházmegyei intézetnek ma már 63 ezer frt tőkéje van, 
melyre vonatkozólag Széli esperes tervezete a következő-
ket javasolja: »Meggondolva azt, hogy a mi hivatali fize-
tésünk olyan szerény, hogy abból — állásunk igényeinek 
megfelelőleg — alig tudunk megélni; és mert az egyházi 
törvény 270. §-a értelmében, mielőbb szervezendő országos 
lelkészi nyugdíjintézet felállítása is, újabb terhet fog reánk 
hozni: az országos lelkészi gyámintézet mellett e megyei 
lelkészi gyámintézetünk tovább fejlesztését — én leg-
alább — magunkra nézve elviselhetetlen tehernek tartom, 
s egyszersmind céltalannak is vélem. Épen ezért, egyfelől 
az egyházmegyei lelkészi gyámintézet alapszabályszerű 
kötelezettségét tekintetbe véve, másfelől az oly nagy áldo-
zatot hozott egyházmegyei gyámintézeti tagok iránti mél-
tányosságból kiindulva, öt különböző irányban tett, 40 esz-
tendőre terjedő kiszámítás alapján f. évi január 14-iki 
indítványomtól és a szalontai lelkészi körnek azt mellőző 
javaslatától eltérőleg ajánlom: hogy az országos lelkészi 
gyámintézet életbeléptetése után, egyházmegyei lelkészi 
gyámintézetünket ne tejleszszük tovább, hanem azt csu-
pán a mostani tagok részére tartsuk íenn; 1896. április 
hava után abba új tagokat ne vegyünk föl; a mostani 
tagok az alapszabály szerinti 21, 14, 7 frtos évi tagsági 
díjaikat ezentúl is fizessék be és pedig mindig az év 
szeptember 15-ikéig az egyházmegyei lelkészi gyámintézet 
pénztárába, azon kikötés mellett, hogy az egyházmegyei 
lelkészi gyámintézeti pénztár, egyfelől velők, illetőleg gyám-

díjra jogosultjaikkal szemben teljesíti alapszabályszerü 
kötelezettségét, másfelől helyettök fizeti az országos lelkészi 
gyámintézetbe az esedékes fizetendőket, úgy a belépési 
járulékot, mint az évi tagsági díjakat, természetesen a 
tőkevagyon fölhasználásával.« — A tervezet felett április 
8-án N:igy-Szalontán tartandó lelkészegyesületi közgyűlés 
fog határozni. 

Madagaszkarban a keresztyének száma 373000, 
kik nagy részben protestánsok. Az angol prot. misszió 
68 hittérítőt és 6000 benszülött segédmisszionáriust fog-
lalkoztat. 1176 iskolájukban 92.000 gyermek tanul és 13,000 
gyülekezetben 310,0> 0 egvházlag van. A francia katholikus 
misszió iskoláit 17.000 gyermek látogatja, a kath. hívek 
száma 63/ 00. 

I S K O L A . 

A millennium a népiskolában. A közoktatási 
miniszter megállapította a népiskolában május 9-én tartandó 
millennáris ünnepség tervezetét is. E szerint az ünnep áll: 
1. hálaadó istentiszteletből a templomban; 2. a voltaké-
perii iskolai ünnepből az isko'ában; 3. és végül kirándu-
lásból. Külön füzetben a miniszter részletes programm-
tervezetet ad a tanítóknak az iskolai ünnep rendezésére 
vonatkozólag. 

A középiskolai tankönyvek egyszerűsítése 
ügyében értekezlet tartatott a közoktatásügyi miniszté-
riumban. Az értekezlet különösen a középiskolák alsóbb 
osztályaira szóló, igen könnyű nyelven írt és rövidre sza-
bott tankönyveknek, első sorban magyar nyelvkönyvnek 
(nyelvtan, olvasókönyv, gyakorló könyv) és földrajznak 
készítését mondotta ki szükségesnek, mely tankönyvek 
aztán könnyebbségére szolgálnának a vegyes ajkú intéze-
teknek is. 

A tanítóképzés reformja ügyében a tanítóképző-
intézeti tanárok országos egyesülete két újabb emlékiratot 
nyújtott be a közoktatási miniszterhez. Egyikben a fize-
tések ügyének javítását sürgetik s kívánságaikat 15 pontba 
foglalják, melyeknek elseje az, hogy a tanítóképző-intézetek 
tanárainak nagyobb legyen a fizetésük, mint a középiskolai 
tanároknak; az ötödik pont pedig, hogy a polgáriskolai 
tanítóképzők tanárai egy fokkal magasabb osztályba soroz-
tassanak az elemi képzők tanárainál. A másik memorandum, 
mely 84 lapra terjedő füzet, a tanítóképzők szervezetére 
és a tanítóképzés reformjára nézve tesz részletes javaslatol. 

A millenniumi tornaverseny a végleges meg-
állapodás szerint június 2. és 3. napjain lesz. A vidéki 
tanulók május 31-én érkeznek a fővárosba és iskolákban 
szállásoltatnak el. A versenyben a középiskolák négy 
felső osztályának tanulói, a polgári fiúiskolák 5-ik és 
6-ik osztályainak s a tanítóképezdéknek és a felső keres-
kedelmi iskoláknak növendekei vehetnek részt. Egy-egy 
intézet részéről legalább 12 s legfölebjb 50. illetve a fővá-
rosi intézeteknél 80 tornász vehet a versenyhen részt. A 
vidéki tanulók és tanárok utazási kedvezményben s ingyen 
elszállásolásban részesülnek. Szükségesnek tartja a mi-



niszter a tornász-csapatok egyöntetű ruházatát, sőt a ta-
nárok részére is egyenruhát óhajt, a mi aesthetikai szem-
pontból kétségen kívül indokolt. A jelesebb tanintézetek 
és versenyzők díszes kitüntetésben részesülnek. 

Az érettségi vizsgálatok reformja tárgyában ér-
tekezlet volt e hó 23-án a közoktatásügyi minisztérium-
ban. Az értekezlet főleg két kérdéssel foglalkozott; először 
pedagógiai szempontból nem volna-e indokolt az érettségi 
vizsgálaton és különösen annak szóbeli részén bizonyos 
feltételek mellett a felmentés lehetőségét megadni; másod-
szor minő más egyszerűsítések volnának eszközölhetők az 
érettségi vizsgálati eljárás alaki részét illetőleg. E kérdé-
sek igen élénk eszmecserére adtak alkalmat. Bár a dis-
penzációt az értekezlet tagjainak nagyobb része elvileg 
ellenezte, mert az érettségi nívóját félti, általában mégsem 
idegenkednek attól, hogy oly tárgyakból, melyek az írás-
beli vizsgán is előfordultak, a szóbeli vizsgálaton a fel-
mentésnek helye lehessen. Kivételt csupán csak a magyar 
nyelv és irodalom képezne, a mely minden körülmények 
közt, minden tanulóra nézve az írásbeli és szóbeli vizs-
gálaton kötelező. Szóba került a latin penzum kérdése 
is, melyet az értekezlet majdnem egyhangúlag eltörlendő-
nek és illetőleg a latinból magyarra fordítással helyette-
síthetőnek tartott. A tárgyalásban élénk részt vett maga 
a miniszter is, a ki ez alkalommal különösen két fontos 
dolgot hangsúlyozott; az egyik az, hogy a felmentésnél 
administrativ szempontok, mint indító okok teljesen ki 
vannak zárva és hogy a tervbe vett intézkedések csupán 
csak pedagógiai szempontból ítélendők meg; a másik, 
hogy mindenképen arra kell törekedni, hogy az érettségi 
vizsgálat igazi rendeltetésének feleljen meg, vagyis a szel-
lemi, illetve ítélő képesség kipuhatolására szolgáljon. 

A tankönyvek engedélyezése ügyében f. hó 9-én 
és 13. napjain tartott értekezleten a kultuszminisztérium-
ban a következőkben történt a megállapodás: 

1. Úgy az új, mint az újabb kiadásban megjelent 
könyvet benyújtja szerzője (öt példányban, népiskolai 
könyvnél 30, egyéb intézeteknek szánt könyvnél 50 frtnvi 
bírálati díjról szóló nyugtával; új kiadásoknál e díjak: 
15 frt és 25 frt) a vallás- és közoktatási miniszterhez. 
Kérvényéhez csatolt jelentésében kifejti, melyek könyvé-
nek előnyei a már engedélyezett azonos célú könyvekkel 
szemben. 

2. A miniszter kiadja a könyvet egy szakférfiúnak, 
a ki azt minden tekintetben (módszer és világos előadás 
szempontjából is) megbírálja és javaslatot tesz engedélye-
zését illetőleg. 

3. Ha a bírálat kedvező és a miniszter elfogadja 
(mert a tapasztalat mutatja, hogy nem minden beérkezett 
bírálat elfogadható), akkor engedélyezi a könyvet és új 
könyvnél a Hivatalos Közlönyben vagy valamely szak-
folyóiratban kinyomatja a bírálatot; új kiadásnál a bírá-
lat csak a szerzőnek küldetik meg, hogy ezt könyvének 
javításánál fölhasználhassa. Ha a miniszter a bírálatot 
nem tartja elfogadhatónak, egy második bírálónak adja 
ki a könyvet és ennek beérkezte után határoz. 

4. Ha bírálat kedvezőtlen, a miniszter azt a könyv 
szerzőjével közli, eshetőleges ellenészrevételei kifejtése vé-
gett. Ezeknek beérkezte után határoz a könyv sorsáról 
és kinyomatja úgy a bírálatot, mint az ellenbirálatot. De 
jogában áll, a biráló véleményét és a szerző ellenbirála-
tát előbb vagy az első bírálónak, vagy egy másik szak-
férfiúnak véleményadás végett kiadni. 

5. A miniszter időnként, főleg a tanterv módosítá-
sakor, az összes tankönyveket < vagy valamely szaktárgy 
körébe eső könyveket) általános, összehasonlító revíziónak 

veti alá és az erről szóló jelentéssel a fönti elvek értel-
mében jár el (közli a szerzőkkel, kinyomatja, eshetőleg 
egyes könyvekre vonatkozólag új bírálatot rendel el). 

6. A könyvek használatba vételénél a mai eljárás 
lényegében érvényben marad: az új könyv behozatala 
megokolandó, az engedélyt a tanfelügyelő, illetőleg főigaz-
gató vagy miniszteri biztos adja meg. 

A szabályzat szövegezésével a miniszter Fináczv 
Ernőt, Heinrich Gusztávot és Pauer Imrét bízta meg. 

Az eljárás főelvei tehát: 1 A teljes nyilvánosság. 
2. A biráló szakférfiú egyéni felelőssége. 3. A szerző meg-
hallgatása, ha könyvének elvetése javasoltatik. 4. Az új 
kiadásokra vonatkozólag ezeknek folytonos javulását célzó 
intézkedés. 

Millenniumi ünnepély Debrecenben. A debre-
ceni ev. ref. főiskola az ezredéves emlékünnepélyt f. évi 
május hó 9-én d. e. 9 órakor a nagy templomban tartja 
meg. Részt vesz benne első sorban a kollégium egész 
ifjúsága, s azután, a mint a hely engedi, a nagy közön-
ség. Az ünnepély isteni tisztelettel kezdődik; alkalmi éne-
ket zeng a főiskolai chorus, s imát tart Gsiky Lajos 
hittanár és főiskolai lelkész. Ezt követőleg emlékbeszédet 
mond Géresi Kálmán, a főiskola emez érdemdús tanára, 
végül szavalni fog a magyar irodalmi önképzőtársulat két 
tagja. — A főiskola ünnepélye után d. e. 11 órakor 
ugyancsak a nagy templomban az elemi iskolák ünne-
pélye veszi kezdetét. Délután a nap örömére a tanuló 
ifjúságnak tavaszi mulatság rendeztetik a Nagy Erdőn. 

Tanítók öröme Debrecenben. A debreceni ev. 
ref. egyház e hó 22-én tartott presbyteri gyűlésében elha-
tározta, hogy 1894. július l-ig visszamenőleg összes al-
kalmazásban lévő tanítóinak fizetését megjavítja és folyó 
évi április l-ére a korpótlékokat is kiutalványozza. Emel-
kedett gondolkozásra mutató szép tette ez a derék pres-
byteriumnak! Kövessék, a hol követhetik! 

A debreceni ev. ref. kollégium kormányzását ez 
ideig maga a tiszántúli egyházkerület vitte, részint püspöke, 
részint a már évek óta permanenciában levő ú. n. szel-
lemi és anyagi ügyeket intéző bizottság, részint pedig az 
egyházkerületi tanügyi bizottság által. Ez utóbbi bizottság 
a mult évben újra szerveztetvén, benne a vidéki gimná-
ziumok is képviselve vannak, minek folytán ha tovább is köz-
vetlenül intézné a debreceni főgimnázium ügyeit, előállana 
az az eset, hogv illetéktelen testület gyakorolná a felett a 
kormányzást Ebből kifolyólag az egyházkerület a főgim-
náziumra nézve egy Igazgatóianács felállítását tervezi, s 
megbízta a tanári kart, hogy e tárgyban az ez évi tavaszi 
közgyűlés elé javaslatot készítsen. A javaslatot a tanári 
kar elkészítette s e hó 17-én tartott gyűléséből az egy-
házkerülethez fölterjesztette. A fölterjesztést megelőző in-
dokolás meggyőző erővel mutatja ki, hogy az Igazgató-
tanácsra vonatkozólag a gimn. tanári karnak ma sem 
más az álláspontja, mint volt 1890-ben, midőn e kérdés 
először merült föl, s adatott ki a tanári karnak javaslat-
tétel végett. T. i. szükségesnek tartja, hogy egy közös 
Igazgatótanács szerveztessék, mely a főiskolának nemcsak 
egyetlen tanszakára terjesztené ki kormányzó gondjait, 
hanem valamennyi fakultására így van ez a testvér egy-



házkerületek főiskoláinál is és ily egységes organismus 
mellett lehető csak a kollégiumnak egységes vezetése. Ily 
közös szervezetet óhajt tehát a gimn. tanári kar minde-
nekelőtt és felett. Mindamellett — megbízatásához képest 
— az egyházkerület rendelkezései iránti föltétlen tiszte-
letből a gimn. Igazgatótanács tervezetét is elkészítette, 
mely lényegében megegyezik gimnáziumaink hasonrangú 
és célú testületeinek szabályaival. 

A debreceni egyetem két milliója. Honnan kerül 
ki ez a fejedelmi alapítvány ? E kérdésre így felel az indít-
ványtevő Szabó József, Debrecen város főszámvevője. Egy 
millió forintot kölcsön vesz a város 5°/0 törlesztésre, s ez 
összeget, mint alapítványt kezeli, vagyis szinte 5 % kamat 
mellett tőkésíti. Hogy pedig minél előbb letörlesztessék ez 
az egy millió kölcsön, a város a megszabott italmérési 
jövedelem osztalékából évi 20 ezer forinttal járul a tör-
lesztéséhez. A másik millió a 42.227 katastr. hold területű 
hortobágyi legelőből kerül ki. Ebből 10.000 hold haszon-
bérbe kiadandó lenne, s ennek 50.000 frton felüli bérjöve-
delme is a kölcsön vett egy millió törlesztésére fordíttatnék, 
íme a nagyszabású terv tulajdonelidegenítés nélkül és köz-
ségi adókivetés mellőzésével. Ellenzője persze e fönséges 
eszmének és hatalmas pénzügyi talentummal kieszelt terv-
nek is akad, de remélhető, hogy az ellenmozgalom sikerre 
nem vezet. 

EGYESÜLET. 
A Lorántffy Zsuzsánna egyesület, mely a folyó 

évi január elseje óta száznál több szegényt és árvát 
600 frtot meghaladó értékű ruha és élelmi-szer meg kész-
pénz segélyben részesített, f. hó 25-én este az ág. h. evan-
gélikusok Deák-téri dísztermében jótékony hangversenyt ren-
dezett a maga gyámoltjai számára. A hangversenyben Juliász 
Aladár zongorával, Farhas .János hegedűvel, Schmitt J. 
énekkel, Szabó Aladár felolvasással működött közre, kik 
valóban élvezetes estét szereztek a közönségnek. Megsza-
bott belépti díj nem volt, a közönség önkénytes adomá-
nyából 80 frt bevétel volt. — Az egyesület számára az 
Országos Központi Takarékpénztár a napokban 50 forint 
adományt küldött. 

A nagypénteki református társaság az elzüllött 
gyermekek számára építendő »Otthon* ügyében Hegedűs 
Sándorné úrnő Hunyadv-téri palotájában e hó 21-én 
értekezletet tartott. Az értekezleten a társaság választ-
mányának számos női és férfi tagja volt jelen, kik abban 
állapodtak meg, hogy május 15-én az Erzsébet-téren májusi 
ünnepet rendeznek, melyen fiatal asszonyok és leányok a 
társaság részére árulni fognak; este pedig tánc, sorsolás, 
tűzijáték stb. fog tartatni. 

A Tabitha-nőegyesület. melynek célja a fővárosi 
szegényeket általában, a szegény és árva gyermekeket, 
valamint a gyámolítást igénylő öregeket és betegeket kü-
lönösen a könyörülő szeretet jótéteményeiben részesíteni, 
immár 23 év óta működik a székesfővárosban. Ez idő 

alatt 5800 egyént, illetve családot segélyezett s 26,380 
darab ruhát, ágyneműt, lábbelit, továbbá 1435 métermázsa 
kenyeret osztott ki. Az egyesület Tisza Kálmánná véd-
nöksége alatt áll, ki egy 12.500 frtos ».Jó szív* alapít-
ványt eszközölt ki az egyesület részére. Az egyesület alap-
tőkéje 23,800 frt, mult évi bevétele 4628 frt, kiadása 
3937 frt. Az egyesület elnöke 1886 óta özv. Haberern 
.lonathánné. Az egyesület választmánya minden év virág-
vasárnapján templomi gyűjtést szokott rendezni a pesti 
ág. hitv. evang. templomokban. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Szász Károly dunamelléki püs-

pök úr folyó hó 22-én fölszentelte a vukovári templomot, 
másnap pedig canonica visitatiót tartott Banovcén a Szeretet-
házban; az ünnepély részletes leírását jövőre közöljük.— 
Erdőbényei lelkészszé, Czinke István utódjává, meghívás 
útján Szöllösy József homonnai lelkész választatott meg; 
homonnai lelkészszé szintén meghívás útján Réz László 
sárospataki s.-lelkészt szemelték ki; a bodva-lenkei egyház 
pedig Jakab János kassai segédlelkészt hívta meg rendes 
lelkészül. (Sp. Lk.) 

* A közoktatási tanács elnökévé Beöthy Zsolt 
egyetemi tanár neveztetett ki. A közoktatásügy emberei 
örömmel üdvözlik e fontos helyen. Neve garantia és pro-
gramm. Biztosan reméljük, hogy közoktatásügyünknek nagy 
előmenetelére szolgál az ő céltudatos, hazafias és egészséges 
szellemű munkássága, minek eddigi működésében is oly 
fényes jeleit adta. Ad multos annos! 

* Debreceni lelkipásztorok életrajza. Bakóczy 
János h.-böszörményi lelkész, a debreceni presbyterium-
nak kéziratban fölajánlotta a debreceni lelkipásztoroknak 
általa írott életrajzait 1536-tól 1894-ig. A presbyterium 
az ajándékot elfogadta s azt 50 darab aranynyal viszo-
nozta. Ezúttal Kiss Áron püspök elnöklete alatt küldött-
séget bizott meg javaslat tevéssel arra nézve, hogy a magyar 
protestantizmus életében vezérszerepet játsző debreceni ev. 
ref. egyház történeténetének megírása pályázat útján biz-
tosíttassék-e vagy valamely jónevű egyháztörténetíróra 
bizassék. 

* Millenniumi szeretetház A debreceni Első Ta-
karékpénztár, mely most a millennium alkalmával ünnepli 
fennállásának 50 éves fordulóját, ez ünnepély emlékére 
többek között egy emberbaráti intézmény alapkövét rakta 
le. Ugyanis 5000 frt alapítváuyt tett egv szeretetházra. Ez 
összegnek kamatait mindaddig, míg ez intézményt a város 
vagy a társadalom nem létesíti, a nőegylet használja fel 
gyermekágyas szegény anyák, elhagyatott árvák és sok 
gyermekű, nyomorgó családok segélyezésére. Él az Isten 
és az ő szent Lelke bizony működik! 

* A debreceni ref. egyház a kiállításon. A deb-
receni egyház presbyteriuma az ezredéves kiállítás igaz-
gatóságának felhívására 1.2 drb töriénelmi és műbecscsel 
bíró tárgyat, mindmegannyi úrasztaii felszerelést küldött 



fel a kiállítás történelmi főcsoportjába. Van közöttük egy 
selyemkendő még a reformáció előtti időből; több nagy-
értékű kanna a XVII. századból, melyeket Zólyomi Dávid, 
Bánffy György, Bethlen Klára, Debreczeni János, Bethlen 
Kata és mások ajándékoztak az egyháznak. 

* Egy lelkész ünneplése. Némethy Lajost, a debre-
ceni ev. ref. egyház egyik közszeretetben álló lelkipásztorát 
e hó 21-én, életének 70-ik évfordulóján szives ovációkban 
részesítették. Kiss Aron püspök kartársai nevében. K. Tóth 
Kálmán lelkész az iskolaszék nevében, melynek Némethy 
elnöke, Dávid Mihály tanító pedig a tanítótestület nevé-
ben üdvözölték szívből fakadt szavakkal. Némethy előbb, 
mint tanár, azután, mint lelkész már közel 50 év óta 
működik Debrecenben s zajtalan, de áldásos munkásságá-
val maradandó érdemeket szerzett magának. 

* Lelkészbeiktatás. Mitrovics Gyulát folyó évi 
április hó 12-én iktatják be debreceni lelkészi hivatalába. 
Fogadtatásához úgy a presbyterium, mint az egyházköz-
ség tagjai megfelelő előkészületeket tesznek, s egész Debre-
cen feszült és érthető érdeklődéssel várja beköszönését. 
A búcsúzó Mitrovicsnak sárospataki kartársai egy szép 
albumot készíttetnek, melyen emlékül, mindannyian arc-
képeiket fogják elhelyezni. 

* Hitfeleink zaklatása Csehországban. Cseh 
hitrokonaink állapota sem valami nagyon irigylendő. Mint 
Szalatnay cernikowi reform, lelkész írja a »Reformirte 
Kirchenzeitung«-nak. néhány hét óta folytonos rettegés 
között élnek. November 10-én egy vasárnapi nap, a midőn 
a templomban voltak, tűzi lárma zavarta meg az isten-
tiszteletet. Egy ev. hivő háza égett. Ugyanaz nap este 
fél kilenc órakor, majd fél 12 órakor ismét tűz ütött ki. 
A következő szerdán és azóta más két napon is volt tűz. 
S mindez alkalmakkor a gyülekezetének egy-egy tagját 
érte a tűzkár. Úgy látszik, a gyújtogatás valami római k. 
fanatikustól ered, mivel leveleket találtak, a melyekben 
a reformátusokat fölgyujtással fenyegetik, féltik szegények 
a templomukat, iskolájukat és paplakjukat. Mert ha a 
fanatismus ezekre is üszköt vet. ennél nagyobb csapás 
alig érhetné, az amúgy nagy szegénységgel küzdő egy-
házat. 

* Erkölcstani csudabogár. Egy német filozófus, 
Pille A., mint valami második Mózes, új törvényeket adott 
az emberiségnek ^Darwintól Nietztzsche-ig« című művé-
ben. Kimondja, hogy a keresztyének, a humanitáriusok 
és a szociáldemokraták eszménye egviránt helytelen. Meg 
nem állhatnak az evolutio tanára alapított erkölcsiség 
előtt. Hibájuk abban rejlik, hogy az embert öncélnak veszik, 
holott filozófusunk szerint csak eszközök vagyunk. Csak 
azért létezünk, hogy a »magasabb rendű ember* előtt egyen-
gessük az utat. Ő legfőbb kötelességét abban találja, hogy 
magát, a még meg nem jelent individuum ügyének szen-
telje. Félre kell dobnunk mindazt, a mit humanismusnak, 
szánalomnak, felebaráti szeretetnek nevezünk, mert ezek 
csak útjában állanak a természeti kiválás folyamatának 
s késleltetik a mi bámulatos utódunk előállását. Ennek az 

új erkölcsiségnek három nagy törvénye van. Az első föl-
tétlenül tiltja a nem egészségesek házasulását. A második 
tiltja a háborút, nem emberszeretetből, hanem mivel az 
éptestűek pusztulnak el benne. A harmadik a rang és a 
vagyon öröklését veti el, mivel ezek akadályozzák a létért 
való küzdelmet. A filozófiai morál bámulói gyönyörköd-
hetnek (?) az ilyen erkölcstani »csudabogarak«-ban! 

* A német protestánsok a külmisszió terén 
is nagy munkásságot fejtenek ki, kivált mióta mind töb-
ben és többen belátják, hogy a keresztyénség nem »tan«, 
sem » n é z e t s e m pusztán »tudomány«, hanem Isten 
üdvözítő és megszentelő ereje. Hesse J. az »Evangelisches 
Kirchenbl. für Wiirttemberg«-ben közli, hogy a német 
protestantismus 12 misszió-társulata 1894-ben 21,248 lelket 
vezetett a Krisztushoz s keresztelt meg s a missziói gyü-
lekezetek lélekszáma 1894. december 31-én 292,000 volt. 
Ebből a számból a legnagyobb rész a Herrenhutterek 
odaadó munkájának eredménye s majdnem 1/3-a.d részét 
foglalja magában a fentebbi főösszegnek. Az egyetemes 
ev. prot. misszió-egyesület berlini főegylete f. évi február 
hó 9-én tartott ünnepélyes gyűlésén főleg Japánból kül-
dött kedvező tudósítások a figyelemre méltók. Tokyo-ban 
van szegények iskolája, német iskola és vasárnapi iskola 
a német prot. misszió vezetése alatt. Most állítanak be 
egy másik vasárnapi iskolát. Hat ifjút képeztek ki theolo-
gussá, kik közül négy már letette az első lelkészképesítő 
vizsgát. A német evang. templom Tokyoban épülő fél-
ben van. (P. Sz.) 
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A budapesti ág. hitv. ev. főgimnáziumban megürült 
classica-philologiii (latin-görög) tanszékre pályázat hir-
dettetik. 

Kívánatos, hogy a pályázó a philosophiai propae-
deutica tanítására is képesítve legyen. 

A tanszékkel járó javadalom: 1600 frt, (egyezer 
hatszáz forint) fizetés és lakáspénz egy összegben s 50 frt 
(ötven forint) ötödéves pótlék, ha rendes, 1000 frt (egyezer 
forint), ha segédtanár alkalmaztatik. 

Pályázni kívánók életkorukat, eddigi alkalmaztatá-
sukat, képesítésűket igazoló okmányaikat folyó évi április 
hó 20-ig az igazgatósághoz küldjék be (Góbi Imre, ev. 
főgimnázium. Deák-tér.) 

Hivatalát a megválasztott f. évi szeptember hó elején 
köteles elfoglalni. 

Kelt Budapesten. 1896. március 20-án. 

Dr. Wágner Géza, 
1—2 első isk. felügyelő. 

Az első évnegyed lejárta alkalmából negyed-
éves előfizetőinket tisztelettel kérjük, hogy előfize-
tésüket megújítani szíveskedjenek. 

nORNYÁNHZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA. BUDAPKSTRN. 
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EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

JX. kerlllet, Pipa-utca y.'í. szám, l iová a kéz i ra tok 
c imzendök. 

K i a d d - l i i v a t a l : 
11 ornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), liová az elöliz. és h i rdet , d í j ak in tézendök. 

Felelős s7erkeszt<5 és laptulajdonos : 
S Z Ö T S F A R K A S . 

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előf izetés i ára : 

Fé lév re : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám áru iiO kr. 

H ú s v é t ü n n e p é r e . 

<5" 

Isten, Neked térdet hajtva, 

Drága nevedet sóhaj tva : 

Minden lélek Hozzád tér jen, 

E Húsvét szent ünnepében ! 

Füvek ós fák fakadoznak, 

Sziveink is nyiladoznak ; 

A szívnek legszebb virága : 

Kegyes, buzgó imádsága. 

Istenfélő sziveinkben, 

Gyökeret verve a hi tben : 

Hálafohászok teremnek, 

Illatozásul Istennek. 

Áldjuk a mi Is tenünket , 

Ki úgy szeretet t bennünket , 

Hogy Fiát halál ra adta 

S h a r m a d n a p föltámasztotta. 

Róm. 8. 11. 

Sírhalmok, virágozzatok, 

Bánatos szívek, bízzatok : j j\(?V-> tt't »js 

Kik nyugosznak porladozva, 
Föl támadnak új tavaszra. 

Ott az anya magzatára , 

S jó anyjá ra lel az á r v a ; 

Özvegy könye nem hull többé, 

Együtt élünk mindörökké. 

A kik mellőlünk multak el, 

Mind e hitben aludtak el, 

Mely a sírt megfényesíti , 

A halált megédesíti . 

Győző Jézus, hála Néked, 

Ki nekünk adsz békessége t : 

Sír meggyőzve, bűn megváltva, 

Meg vagyunk mi Tőled áldva. 

Ha jön végünk nem sokára, 

Add, a vallás vánkosára 

Hajtsuk le fáradt fejünket, 

Várván clicső regge lünke t ! Sántha Károly. 



A budai egyház feltámadása ünnepén. 
(Felolvastatott márc. 29-én a templom felavatásakor.) 

Nagy kapu nyilt meg előttünk! Óh Istene 
a magasságnak, nem hiába vártuk a te irgal-
madat, ime itt állunk a te templomodban! Hal-
lottuk fejünk felett zúgni a harangokat, szolgáidtól 
a te szent lelkedért való esdeklő fohászt és szent 
igédnek prédikáltatását, s most hálákat adunk 
neked, hogy a mi törekvéseink kedvességet ta-
láltak te előtted! 

Jövevények voltunk e földön, s ma két se-
regünk vagyon . . . Kétszáztíz éven át nem volt 
itt hajlékunk s ime most magasra nyúló ívezetek 
alatt kél szárnyra lelkünk gondolatja. A Dévai 
Biró Mátyás ekklézsiája föltámadt hamvaiból, a 
a Buda visszafoglalásakor szétszórt magyar re-
formátusok újra visszatértek a fazekasnak ama 
mezejére, mely nem szolgál nekik temetőül, de 
új élet, megújhodás helye számukra s hallják Isten 
szavát: Ime, mint a sar* a fazekasnak kezében, 
úgy vagytok ti az ón kezemben: Izraelnek háza. 

Ott vagyunk az ő' kezében, melyek áldólag 
nyugosznak fejünk felett. Kicsiny volt a sereg 
tizenegy év előtt, ma háromszor annyian vagyunk. 
Akkor alig voltunk többen kétezernél, ma hat-
ezeren vagyunk. A pesti egyház már 1883-ban 
összeiratta a budai egyháztagokat s az egyház-
megye akkori esperesét kérte fel, hogy közve-
títésével rendezze a Duna jobb partján az egy-
házi életet. A pesti ref. theologusok már akkor 
vasárnapi iskolát tartottak Budán s egy ily alka-
lommal épen az állami tanítóképző akkori helyi 
ségében említette föl egy egyházi központ alko-
tásának szükségét Szőts Farkas theol. tanár. Majd 
1884. máj. 30-án Borosnyay Oszkár hívta össze 
egy-két hitsorsosát, hogy Budán ref. egyházat 
alkossanak. A több oldalról megpendített eszme 
jó földbe talált, ugyanazon óv október 12-én 
összeírták a budai reformátusokat, az adakozá-
sokat megkezdtük, azokat Szőts Albert tartotta 
evidentiában s pénzkezelésünknek is ő adott 
irányt. Már 1885. febr. 10. az egyháztanácscsal 
megegyezésre jutottunk s ez egyezség szerint 
megkezdtük egyházi életünk szervezését. Ez óv 
ápr. 21-én választottuk meg a helyi egyházi bizott-
ságot, melynek 1877-ig Borosnyai volt az elnöke. 
Ugyancsak 1885. húsvét második napján tartotta 
Simon Ferenc s.-lelkész az első ref. isteni tiszte-
letet s osztotta ki az úrvacsoráját a Török Pál 
özvegye által ajándékozott tányérról s kelyhek-
ből. Az első isteni tiszteletet az evang. hitrokonok 
templomában tartottuk s a mint addig az ő pap-
juk is vigyázott a mi híveinkre, ettől fogva 
11 éven át mind e mai napig ide adták tem-

plomukat is, hogy a szerető testvér jóságával 
segítsék iparkodásunkat. 

De ez az év másként is nevezetes reánk 
nézve. Mint budai reformátusok elmentünk egy 
jubi leumra s a mi figyelmünket az ünnepelt 
államférfiú, egyetemes egyházunk vezérembere, 
Tisza Kál mán, azzal a határozott kijelentéssel 
fogadta, hogy örömmel látja törekvéseinket s a 
maga részéről mindent szívesen tesz, hogy a 
Duna jobb partján is erőteljes egyházi élet áll-
hasson elő. Alig pár hónap múlva Tisza Kál-
mán né pártfogásába fogadta a templomépítést. 
Ugyanez évb en adta ki a püspök az első gyűjtő-
ívet, a kéziratot püspöki látogatási útjából küldte 
meg nekünk, ezzel is mutatva szeretetét az eszme 
megvalósulása iránt. 

S ettől fogva a siker biztosítva volt. Addigi 
gyűjtésünk alig tett 14 ezer forintot. Ez a kis 
összeg már :1893-ban közel 80 ezer forintra 
szaporodott, melyből ötvenezer forint Tisza Kál-
mánné buzgósága folytán jött össze. Áldja meg 
őt érte a kegyelem Istene ós sokasítsa meg ál-
dásait az ő gyermekei s unokái felett! 

Darányi Ignácz, a ki 1887-ben vette át az 
elnökséget, nemcsak saját működése s áldozat-
készsége, de finom tapintata s a körülmények 
gondos felhasználása, az esetleg emelkedő nehéz-
ségek legyőzése, alkalmas szervezet kidolgozása, 
szóval kormányzókepességei által vált nagy hasz-
nára egyházunk budai részének. 

A vallásos élet már ekkor izmosabb volt. 
Az 1885-ben keletkezett nőegyesület áldásos 
munkásságot fejtett ki, pártfogásába vette a sze-
gényeket és a vasárnapi iskolás gyermekeket, 
kik részére évenként karácsonyi ünnepélyeket 
rendezett, a szegény sorsúakat ruhával megaján-
dékozta. Isteni tiszteletet is nemcsak Budán, ele 
az Istenhegyen is tartottunk. S hogy templom-
építésre is gondolhassunk, ekkor kezdtük a he-
lyet kiválasztani. Nem lehet csudálni, hogy Buda 
sajátságos terepviszonyai miatt minden város-
rész a maga számára óhajtotta volna az új tem-
plomot. Gr. Tisza Lajos, egyházközségünk főgond-
noka türelmesen eljött az ajánlott helyekre s az 
adott helyzet alapos megfontolása után a Fazekas-
tér mellett nyilatkozott, melyet az egyháztanács 
is magáévá tett. Ekkép 1889-ben már a székes 
főváros átengedte nekünk ezt a díszes tért, me-
lyen ma templomunk emelkedik. 

1890-ben megalakult az építőbizottság. Júl. 
15-kén a pályázatot a tervkészítésre kihirdették. 
Az első jutalmat a versenyen Petz Samu tanár 
nyerte el s az épület az ő tervei szerint épült 
fel. Az építést magát Majorossy Géza építőmester 
vállalta el. A programmot pedig úgy állapították 
meg, hogy 1893-ban felépítik a templom alap 



zatát, 1894-ben a templom fedél alá jön s 1895. 
aug. elsején a kulcsokat átadják. 

Az építés vezetése felett a főfelügyeletet 
gr. Tisza Lajos tar tot ta a kezében s mily elő-
szeretettel csüggött a gróf ezen az építkezésen, 
muta t ja az a nyilatkozata, melylyel egyszer az 
építés sürge tésére felelt. »Azt hiszik — úgymond 
— hogy én nem szeretném már ha készen vo lna? 
Hiszen valahányszor a Fazekas- tér felé já rok, 
gondolatban már most is mindig oda képzelem 
a mi t e m p l o m u n k a t ^ Bizonynyal az ő előkelő 
ízlésének s építészi t a len tumának maradandó 
emléke ez a templom ! 

1893-ban Szász Károly püspök úr, a ki 
egyházi é le tünket folytonosan figyelemmel kisér te 
s annak, mint gondos jó atya vezetője volt s e 
mellett paptársával , P a p p Károlylyal többször 
egyházi szolgálatokat is teljesített Budán, püspöki 
lá togatása alkalmával meglátogat ta az ő pesti 
egyháza budai részét is. A püspök ú r örömét 
fejezte ki a fellendült egyházi élet felett, melyet 
a vallásos társaságok, a nőegylet s az ép ez 
évben alakul t nagypénteki tá rsaság is ápoltak, 
s továbbá az akkori h.-lelkósz, dr. Kecskemóthy 
István által he tenként ta r ta tn i szokott vallásos 
összejövetelek s énekes társaságok felett. Az 
isteni tiszteletek végzésére különben sokszor a 
theol. tanárok, I íenessey Béla, dr. Szabó Aladár 
is átjöttek. Az éneklést s orgonázást rendesen 
a budai állami taní tóképző zenetanárai és nö-
vendékei végezték. 

A templomópítósre visszatérve, a pesti egyház 
elnökségének folyamodására a székes főváros, 
mely semmiféle kul turál is vagy valláserkölcsi cél 
támogatásától vissza nem vonul, a telekadomá-
nyozást egy nagyobb építési segély adásával nö-
velte, melyből a budai t emplomra 30,000 frt jutott . 
Ekkép körülbelül 110 ezer for intunk lévén együtt, 
az építkezést csakugyan megkezdhet tük. A fen-
tebb említett p rogramm szerint a templom más-
félszáz ezer f r tba került, mihez még 26 ezer fr t 
belső felszerelési költség járult. 

A belső felszerelésre ú jabb adakozást kért 
az egyháztanács, s ha a templomópítósre való 
gyűjtés, melyben O Felségétől Urunk Királyunk-
tól kezdve a Jószívig annyian részt vettek, bá-
mulatos volt, még csudála tosabb vala e második 
gyűjtés, nem azért, mintha anyagilag ér tünk volna 
el nagy eredményt , bár a mi szegénységünkhöz 
képest azok az ezrek is, melyek összejöttek, szá-
mot tesznek; de nevezetes volt e gyűj tés azért, 
mer t a társadalom magas osztályaitól kezdve 
a re fo rmátus cselédekig részt vettek abban a 
mi hi tsorsosaink. S ne ütközzék meg senki, ha 
úrasztalán, a szószéken, melyre a főtiszteletű 
püspök úr gyűj töt te a fedezetet, az ablakokon, 

székeken mind egyes neveket talál s ha jegyző-
könyvünk lapjain annyi hi tsorsos nevét találja 
adományaival együtt feljegyezve. Ez nem a pur i tán 
érzék hiánya. Ez nem dicsekvés, ez a vallásos 
lélek ju ta lma; nem önző célokból való adakozás 
dicsérteti itt magát ; az adakozók azt jelzik, hogy 
ők hitök, vallásuk tagjainak egész leikökre vall-
ják magukat s vallást tesznek érzelmeikről. 

Az eddigiekből az is látható, hogy sem a 
templomépítés, sem a belső bútorzat költségei 
teljesen nincsenek fedezve, a budapest i egyház 
nagy adosságot vállalt magára, melyet évi tör-
lesztéssel fizet. E mellett még az orgona s a 
sokak által óhajtot t villamos világítás, a torony-
ból az óra is hiányzik, Van tehát még tér a 
vallásos áldozatkészség előtt. A ha rangoka t egy-
nek kivételével, mely egy egyháztag ajándéka, 
az egyház öntette. A paplakul szolgáló Fazekas-
téri emeletes házat is mintegy 28 ezer forinton 
az egyház szerezte. A templomot körülvevő tért 
meg a székes főváros rendezteti . 

Áll tehá t a templom s szólnak fent a to-
ronyban a ha rangok s mindazoknak, kiknek e 
szép e redmény megalkotásában részük volt, az 
a harangzúgás egy-egy titkos hú r t rezdít meg 
belsejükben s édes, megnyugta tó érzetet kelt 
szivünkben. Egyházunkér t , magyar nemzetünkér t 
tettük. Vajha azok, kik tizenegy évvel ezelőtt a 
kezdetnél ott valának, a mai napot megérhet ték 
vo lna ! Taná rky Gedeon, dr. Hamary Dániel, 
Vári Szabó Antal, dr. Szónássy Sándor, Csepe-
lyi Sándor s annyian egymásután költöztek el. 
Ok a munkából vették ki a részüket, a befejezés 
örömét egészen reánk hagyták, de nekünk köte-
lességünk, hogy e napon róluk is hálásan meg-
emlékezzünk. 

Az e lhunytaké a hálás emlékezet, az élőké 
az elismerés. Fogadják azért tőlünk mindazok, 
a kik e jó, e nemes munkában fáradoztak, fo-
gadj a a székes főváros, fogadj a a templomépítés 
pártfogó asszonya, fogadja a lelkében velünk 
ünneplő Tisza Lajos gróf, a főt. püspök ú r s 
Darányi J. és Hegedűs Sándor gondnokok, s a 
pesti egyháztanács és minden elöljáróink, nekünk 
buclai re formátusoknak mély s őszintén átérzet t 
örök hálánkat s köszöne tünke t ! 

S te templom állj, s légy t anu ja a mi buzgó-
ságunknak, légy hirdetője az igaz keresztyén-
ségnek ós honszerelmünknek. Légyen a te falaid 
közt nekünk békés lakozásunk. Amen. 

Dr. Kiss Áron. 



A szászok igazsága. 
Sok ellenségünk van, de legnagyobbak a mi hazai 

prot. ellenségeink: a tótok és a szászok. Íme a hurbanista 
tótok denunciálását a prot. Németországban gyors egy-
másutánban a mi erdélyi szász atyánkfiai követték. 

Beyschlag »Deutsche Ev. Blátter* című folyóirata 
márc. füzetében az erdélyi szászok egyenes fölkérésére 
híven s egész terjedelemben reprodukálja azt a tendentió-
zus hazafiatlan s vádaskodó természetű cikket, mely a 
magyarhoni ev. egyház államsegélyt kérő memorandumá-
nak benyújtása alkalmából »Der Geist der ungarlandi-
schen ev. Kirche< cím alatt a nagyszebeni »Siebenbür-
gisch-deutsches Tagéblatt« febr. 7-iki számában megjelent-

Nevezett cikk az állami dotáció fölemelésének kér-
déséről szólván, a memorandum következő tételére építi 
a maga fejtegetéseit: >A mi egyházunk mindenkoron a 
magyar államiság s a magyar nemzeti eszmék előharcosa 
volt a múltban s az lesz a jövőben is. Hogy azonban a 
kebelében — bár csak sporadikusan — föllépő nemzeti-
ségi mozgalmakat sikerrel legyőzhesse, anyagi segédesz-
közökre is van szüksége, a melyekkel sok szükségnek és 
elégedetlenségnek könnyen elejét vehetné. A legfelsőbb 
egyházi hatóság kötelességének fogja azonban ismerni 
gondoskodni arról, hogy államsegélyben méltatlanok ne 
részesüljenek«. 

Mindenekelőtt megütközését, fejezi ki a szászok cikke 
a felett, hogy a memorandumban nyiltan kijelenti a ma-
gyarhoni ev. egyház, hogy a fölemelt államsegélyt a kebe-
lében duló nemzetiségi mozgalmak ellen, tehát a magyar-
ság erősítése érdekében fogja felhasználni s hogy minden-
kor a magyar nemzeti eszmék szolgálatában állott. Ezzel 
a magyarosítás princípiuma van kimondva a magyar-
országi ev. egyházban, mely pedig »nyelvileg vegyes*, 
tehát egyenlően jogosult három nyelvű egyház, »900 ezer 
hive között kisebbség a magyar, a többség német és tót.« 
Oly politikai nézet ez, mely az egyházegyetemen az ú. n. 
panslavismust is kánoni vétségnek deklarálta. A nem ma-
gyar ajkú hivők erőszakos magyarosítására kéri tehát az 
ev. egyházegyetem az államsegély fölemelését, a mihez 
cikkünk azt az érdekes megjegyzést fűzi: hogy a régi 
inquisitio s a magyarorszagi lutheránusok eljárása között 
a különbség csak az, hogy amaz vallási, emez pedig 
politikai célokat követ, mely célok minden eszközt szen-
tesítenek. 

S ugyancsak megütközik a szászok cikke a memo-
randum amaz eljárásán, a mely szerint a nyelvi és nem-
zeti propaganda kitűzésével a magyarhoni ev. egyház az 
állam szolgálatába szegődik, s az állam és egyház közötti 
határvonalaknak elmosódására törekszik. »A mai magyar-
honi ev. egyházegyetem a magyar nemzeti állameszme 
szolgálatában az erdélyi szász tartományegyházzal szem-
ben oly álláspontot foglalt el, mely valósággal hadüze-
netnek mondható«. A barcasági csángógyülekezeteket kihasí-
totta a Landeskirche testéből s a tiszai egyházkerülethez 
csatolta, miáltal az államsegélyből tetemes összegeket vesz-

tett. Újabban pláne a szászok szerint a magyarhoni ev. 
egyház kijelentette volna, hogy propagandát csinál a ma-
gyarságnak a szász egyház körében, »als ob es sich um 
herrenloses Gut handlé*, s »Verdrángung und Aussaugung 
unserer Kirche« volna főcélja e magyar propagandának. 
Védekeznie kell a Landeskirche önállóságáért e propagan-
dával szemben, a melynek legjellegzetesebb hordozója 
Zelenka Tál püspök. Őt állítja oda, mint a magyar állam-
eszme lelkes prot. hordozóját! 

Végül még egy megjegyzést tesz a szászok cikke a 
benyújtott memorandumra. Úgy találja, hogy a nemzeti-
ségi kérdésben a magyarhoni ev. egyház kath. felfogások-
nak engedett. A protestantismus egyik alapelve a népegvéni-
ség tisztelete, míg a katholicismus teljesen ignorálja azt. 
A mai magyarhoni ev. egyház uralkodó körei egyetlen egy 
népegyéniséget helyeznek a többiek helyére s ezt az el-
járást »patriotismusnak« nevezik. A valódi hazaszeretet 
azonban — így tanít minket — nincs kötve katholicis-
mushoz, sem protestantismushoz, sem pedig valamely nem-
zetiséghez. Szegény ezredéves magyar hazánk, melytől még 
annak magyar nemzeti jellegét is szeretnék a külföld előtt 
megtagadni a mi szász atyánkfiai! S mihelyt a hazai 
protestantismus magyar nemzeti életérdekeink szolgálatába 
lép, »wird er eben seinen Grundsátzen untreu!« 

A szászok e siralomhangjaihoz Beyschlag tanár 
»németellenes chauvinismus a magyarországi ev. egyház-
ban« cím alatt meglehetősen éles reflexiókat fűzött. A 
magyarhoni ev. egyház fent jelzett eljárását élesen elítéli, 
s az evang. Németország rokonszenvének megvonásával 
fenyeget. >Az az egyház — úgymond — mely az állam-
tól politikai célokra kér pénzt, a megvetés tárgyává válik. 
A magyarhoni ev. egyház, mely az evangéliumot Német-
országból (tán Krisztustól ?) vette, s a reformáció szülő-
földjével folytonos contactusban van, sőt ez életösszefüggés-
ből máig is él és táplálkozik, életgyökereit vágja el azzal, 
ha a németséget saját kebelében üldözi«. A miért is Bey-
schlag a nem magyarajkú nemzetiségek megvédése érdekében 
egy praktikus szempontra hívja föl a nagy németországi 
prot. közönséget. »A mi német Gusztáv Adolf-egyesületeink 
— úgymond — eddigelé nemzeti különbség nélkül osztot-
ták ki segélyeiket a szűkölködő prot. gyülekezeteknek s 
ezereket juttattak évente a magyarhoni ev. egyháznak is. Ez 
meg fog változni akkor, mihelyt a magyarhoni ev. egyház 
a németség elnyomására és kiéheztetésére törekszik; mert 
akkor emlékezni fogunk arra, hogy mi nemcsak evan-
gélikusok, hanem egyúttal német evangélikusok is vagyunk. 
Ha a magyarhoni ev. egyházegyetem szégyenletes tenden-
ciájú petitióját vissza nem vonja, a német Gusztáv Adolf-
egyesületek körében oly ellenmozgalmat fogunk megindí-
tani, mely a magyar egyháznak talán többet fog anyagilag 
ártani, mint a mennyit az államsegély fölemelése iránti 
petitio ígér*. 

Im így készítik elő a mi szászaink a talajt a prot. 
Németországban a közelgő millenniumra! Mint Luthardtot 
annak idején a hurbanisták vádjaival szemben, úgy most 
Beyschlag volt professoromat s szellemi vezéremet is magán-



levélben figyelmeztetni fogom arra a bűnös visszaélésre, a 
melyre tisztelt nagy nevét, írói egyéniségét s hazai álla-
potaink és dolgaink körüli tájékozatlanságát a mi szászaink 
hazafiatlan, tehát bűnös módon felhasználják. Szégyenletes 
állapot az, ha a mi hurbanista tótjaink és erdélyi szászaink, 
kiknek nyelvét nem bántjuk, sőt sok különleges kiváltságait 
máig is megtűrjük, ügy állítanak oda bennünket a jó-
hiszemű külföld elé, mint a kik erőszakosan magyarosí-
tunk, nyelvüket üldözzük s ellenük valóságos »modern 
inquisitiót« kezdeményezünk. Ugyan jöjjön el a millen-
niumkor Luthardt Turóc-Szent-Mártonba vagy Beyschlag 
Brassóba és Nagyszebenbe, ha nem tótul és németül szól-e 
az ige és az ének ? S közelebbről a szászok részéről nem 
hálátlanság é e rút vádaskodás, kik tudvalevőleg máig is 
az aránytalanul nagyobb segélyben részesülnek a magyar 
állam részéről, mint a többi prot. egyházkerületek? Hát 
Magyarországnak hívják-e ezt a szép hazát, vagy pedig 
Tótországnak és Németországnak ? S még szégyenletesebb 
az az állapot, hogy akad ott az aranykalászos Alföldnek 
szép rónáin egy magyarul hangzó, de tótul szóló lap. mely 
még védelmébe veszi e hazafiatlan denunciáló törekvé-
seket ! 

Megvallom, hogy a német prot. külfölddel való élénk 
irodalmi és magán összeköttetéseimnek mindenkor az ké-
pezte a főcélját, hogy jóakaró személyes és irodalmi köz-
léseimmel tájékoztassam a mi magyar protestáns egy-
házi, theologiai, irodalmi s mindenekfölött hazai viszo-
nyaink felől, s hogy eloszlassam azokat a rosszakarat és 
tájékozatlanság szülte előítéleteket és információkat, a me-
lyekkel hazai földön élő és táplálkozó ellenségeink máig 
is a külföldet elárasztják. Jóakarólag fogadta e törekvé-
seimet a sajtó, de félreértés, sőt gyanúsítás lett a jutalma 
bizonyos hazafiatlan elemek részéről. Ép azért hazai és 
közegyházi irodalmi viszonyaink alaposabb megismerése 
céljából hozza a magyarok kegyelmes Istene mennél na-
gyobb számmal körünkbe a mi német hitsorsosainkat a 
millennium alkalmával! Majd »saját szájukból ítélik meg 
e gonosz szolgákat*, a mi denunciáló tót és szász atyánk-
fiait ! Úgy legyen! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I S K O L A Ü G Y . 

Az erdélyi reformátusok iskolaügye. 
A honfoglalás ezredik évében az erdélyi református-

ság is hozzá kiván járulni a nemzeti millennárium teljes-
ségéhez, a mennyiben az egyházkerület igazgató-tanácsa 
az erdélyi ref. fő-, közép- és elemi iskolákról nagyobb 
tanügyi monográfiát* Íratott és adott ki, mely Szász Domokos 

* Az ev. ref. erdélyrészi egyházkerület fö-, közép- és elemi is-
koláinak állapotrajza. Általános történeti adatokkal, husz évre visz-
szapillantó statisztikával, grafikus táblával és a kollégiumi épületek 
képeivel illusztrálva. Hazánk ezeresztendős fennállásának emlékére 

erdélyi püspöknek ajánlva, nagyon szép kiállításbán a 
napokban hagyta el a sajtót. 

Nagyon értékes állapotrajza, valóságos tüköré ez a 
könyv az erdélyi református tanügynek. Első felében az 
egyes kollégiumok vázlatos története van ismertetve külön-
böző szerzőktől; második felében először a fő- és közép-
iskolák kormányzata, tanterve, tanulóinak önkénytes tevé-
kenysége, az iskolák vagyoni ügye és statisztikája van a 
szerkesztő tollából gondosan feltüntetve, azután pedig a 
népiskolák helyzetét, statisztikáját és egyházmegyénként 
csoportosított történeti viszonyait ismerteti a nagyszorgalmú 
szerkesztő, Parádi Kálmán. Az egyes kollégiumok közül a 
kolozsvári theologiai fakultás történetét megírta Polcoly 
József, a nagy-enyedi Bethlen-kollégiumét Váró Ferenc, 
a kolozsvári kollégiumét dr. Török István, a marosvásár-
helyiét Lakatos Sámuel, a székely-udvarhelyit Gönczi 
Lajos, a zilahit Somogyi .Jenő, a szászvárosi Kun-kollé-
giumét Dósa Dénes, a sepsiszentgyörgyi Mikó kollégiumét 
dr. Székely Bendegúz. Az egyes iskolák története után is-
mertetve van az illető iskola elöljárósága, a tanári kara s 
az egyes tanárok irodalmi működése. Minden egyes kollé-
giumnak az épülete képben is be van mutatva. 

Messzire vinne, ha minden egyes kollégium történe-
tét itt bármily röviden is bemutatni akarnánk. Csak a 
»Vagyonügvek és tanulmányi segélyforrások« című feje-
zetből említünk föl néhány adatot. Az erdélyi tanintéze-
tek mindannyian kegyes alapítványok jövedelméből tartják 
fenn magukat. Köztük három főgimnázium: a sepsiszent-
györgyi, a zilahi és a szászvárosi, szerződésileg biztosi-
tott 12, 11 és 10 ezer frtnvi állandó államsegélyt élvez; 
a székely-udvarhelyié pedig folyósítás alatt áll. 

Az erdélyi nyolc tanintézet vagyona összesen 5 millió 
128,003 frt, összes jövedelme pedig 351,935 frtra tehető. 
Egyenkint véve bír : a kolozsvári theologiai fakultás 
3 6 7 , 2 9 5 frt alapvagyonnal, a melynek 32,393 forint évi 
jövedelméből 38 - 6%" o t személyi illetményekre, 52'6°/o"ot 

dologi szükségletekre és 7 - 7 ° / o " O t ösztöndíjakra és segé-
lyezésre fordít; a nagy-enyedi Bethlen-kollégium, a hol 
theologiai akadémia, főgimnázium, tanítóképző és elemi 
iskola van. alapvagyona 2.352,416 frt, minek 105,858 frt 
évi jövedelméből 4l '50 /o"o t fordít személyi illetményekre, 
46-2 °/ 0-ot dologi szükségekre és 12°/0-ot ösztöndíjakra és 
segélyezésre; a kolozsvári kollégium (főgimnázium és elemi 
iskola) 589,092 frt alapvagyonának évi 42,882 frt jöve-
delméből 45'6°/0-ot fordít személyi illetményekre, 46 ,30/0-°t 
dologi szükségekre és 8T %~ o t ösztöndíjakra és segé-
lyekre, a marosvásárhelyi kollégium, (főgimnázium és elemi 
iskola) 382,704 frt alapvagyonának évi 34,042 frt jöve-
delméből 55*1% a személyi, 33"4 °/0

 a dologi és l l ' 5 % 
ösztöndíj- és segélyezési kiadásokra fordíttatik; a székely-
udvarhelyi kollégium (főgimnázium és elemi iskola) alap-
vagyona 422,743 frt, minek 27,806 frt évi jövedelméből 

írta és szerkesztette Parádi Kálmán, kolozsvári ev. ref. kollégiumi 
tanár és egyházkerületi tanügyi előadó. Kiadta az egyházkerület 
igazgató-tanácsa. Kolozsvár. 1896. nagy 8-adrét. 2o9. lap, ára 
5 korona. 



47'1 % személyi, 44;9 % dologi és 8 % ösztöndíj és segé-
lyezési kiadásokra használtatik: a zilahi kollégium (főg. 
és elemi iskola) 233,368 frt vagyonának évi 29,913 frt 
jövedelméből 59T °/0-ot fordít személyi illetményekre, 
35'l°/o"o t dologi szükségekre és 5 '8%-ot ösztöndíjakra 
és segélyezésre; a szászvárosi Kuun-kollégium (főgimn. 
és elemi iskola) 365,127 frt alapvagyonának 33,412 frt 
évi jövedelméből a személyi illetményekre 61'5°/0. dologi 
szükségekre 31*6 °/0, ösztöndíjakra és segélyezésekre 6 - 9% 
esik; a sepsiszentgyörgyi Mikó-kollégium (főgimnázinm) 
410,258 frt vagyonának 45,629 forint évi jövedelméből 
41-5°/ 0-a személyi, 53'6°/0-a dologi és 4'9°/0-a ösztöndíj 
kiadás. Általában véve az erdélyi tanintézetek évi jöve-
delmük 46"9 °/0-ával fedezik a személyi illetményeket, 
4 4 T % _ á v a l a dologi szükségeket, 8'8-ával a tanulói ösz-
töndíjak és segélyek költségeit és a jövedelem 0'2 °/0-áí 
rendesen pénztármaradéknak hagyják. 

A népiskolai ügyről szóló fejezet szerint Erdélynek 
18 egyházmegyéjében és kilenc püspöki vizsgálat alatt 
álló egyházában 370, 632 lélek után 1891-ben még 433 
iskolája, 496 tanítója és 61,500 tankötelese volt, kiknek 
mintegy 65 százaléka járt iskolába. De ez a szám azóta 
is nagyot változott. Aránylag sok iskolája lett államivá 
és községivé, a mennyiben 1868-ban 573 volt a ref. nép-
iskolák száma, miből azóta államivá lett 167. községivé 
102, végkép megszűnt 29, ügy hogy jelenleg csak 343 
egyházi iskolája és 359 tanítója van. Két körülményben 
van ennek a magyarázata. Egyik, hogy Erdély csaknem 
egészen vegyes nemzetiségű terület s a gyenge református 
magyarság kezdettől fogva szívesen fogadta az állam erő-
sebb segítő karját. Másik az erdélyi ref. magyarság álta-
lános1 szegénysége, mely, hogy egyházát fentarthassa. is-
koláját az államnak engedte át. Ugy. hogy az erdélyi ref. 
tanügy a népiskola terén külterjileg nagyot gyengült az 
alkotmányos korszak óta; belterjileg azonban határozott 
erősödés mutatkozik, a mennyiben a megtevő egyházi isko-
lák most jelentékenyen jobbak, mint 1868. előtt voltak. 

Erdélyi ref. tanintézeteink egészben véve most is 
méltók a nemzet bizodalmára, mely meggyökereztetle és 
hitsorsosaink kegyeletére, mely mindenkor melegen ápolta. 
Az állapotrajz átolvasása után jó lélekkel igazat adhatunk 
az »Előszó* eme szavainak: »Az egyház földjéből hajtott 
ki eredetileg az iskola s a hagyományos kapcsolat a kettő 
között a mi erdélyi egyházkerületünkben is fennáll. Ma is 
erőnk nagyobb részét és legjavát fordítjuk azok ápolására. 
Őseink áldozatkészsége, bámulatra és tiszteletre méltó ki-
tartása; hitbuzgósággal párosult bölcseségük ma is él 
vezérférfiaink lelkében. Ma is megtermi gyümölcseit pro-
testáns társadalmunk talaja és erőforrásai kiapadhatatla-
noknak bizonyulnak. Mi hiszünk és hinni jogunk van 
protestáns oktatásügyünk szükségességében és jövőjében.* 

V. F. 

T Á R C A . 

Karmelhegyi naptár. 
Dr. Lueger szép, férfias bajuszos és körszakálas 

arcképét pillantottam meg Agliardi és ifjú gr. Zichy János 
arcképe mellett, a karmelhegyi Boldogasszony képes naptár 
1696. IV. évfolyamába. Ez a naptár tagilletmény 1896. évre. 

Kíváncsi lettem megismerkedni azzal a naptárral, 
mely a mult évben »negyvenezer házban lelt meleg sze-
retetre*. 

Január hónaphoz mellékelt versben ekkép sóhajt 
fel a költő: Egy nép jutott végveszélybe, A mely tenéked 
drága volt; Eltűnt onnan már rég a béke, a hol előbb 
szépen honolt.* Gondolom a költő előtt az a béke lebe-
gett, s arról mondja, hogy rég letűnt, midőn a protes-
tánsokat nviltan üldözték, gályákra hurcolták, ma pedig 
az átkozott polgári házasság napjait éljük, ezért jutott 
egy nép végveszélybe. 

Mi hír a nagy világban? Eme cikkbe az író dióhéjba 
kívánja tájékoztatni olvasóit azon eseményekről, melyek 
a katholika egyházra kiváló fontossággal bírnak. »Azt 
szokták mondani — folytatja az író — hogy a történelem 
az élet mestere * Igen ám, de nem a meghamisított tör-
ténelem, mint e cikkben látjuk. 

A történelmi tények elferdítése mindenkor megboszulja 
magát, mert az a negyvenezer család, melyeknek nagy 
része a Boldogasszony naptárából tanulja megismerni a 
történelmet, bizony a ^lezajlott eseményekből* a maga 
kárán tanulja meg, hogy őt félrevezették. A polgári házas-
ságról így nyilatkozik: hosszú vajúdás után a szentesítés 
végre is »kierőszakoltatott«. Mit gondol a mi alkotmányos 
királyunkról az az egyszerű gondolkozású nép, a kinél 
eröszakot kell használni a törvény szentesítésére. Áttér a 
történetíró a néppárt megalakulására. Közli Agliardi arc-
képét. 

Bánffy miniszter meghívja hozzánk a pápai nunciust, 
ki a meghívást elfogadja, az üdvözlő beszédekre a leg-
nagyobb tapintattal felel és mégis Bánffy az országgyűlésen 
az ország ügyeibe való beavatkozással vádolta, s lett nagy 
botrány, a mely Kálnoky külügyminiszter állásába került: 
»de a Bánffy-kormánv is épen ellenkezőjét érte el annak, 
a mit e botránynyal elérni akart*. Hogy lehet egy ember-
nek a napi eseményeket így elferdíteni ? De hát a cél 
szentesíti az eszközöket. Ifjú Zichy János bukásán, kinek 
arcképét közli, kesereg, azután fájdalmában némi vigaszta-
lására szolgál, hogy a megbízhatlan Kálnoky utódja a 
kath. érzelmű Goluchovszky gróf lett. A kormányt az 
egyházpolitikai törvények életbe léptetése foglalkoztatja, a 
melyben maga sem bízik, zavarát palástolni igyekszik. 

A szent atya a keleti hitszakadás megszüntetésén 
fáradozik, atyai szeretetével fordul azon népekhez is, kiket 
az újabb időben, az idők szokatlan hullámzása Luther, 
Calvin és mások fellépése szakított el az egyháztól, tehát 
nem a pápák aranyimádása. nem az egyház erkölcsi sülye-
dése. Ausztriában a keresztény szocialisták fényes győze-
delmet arattak a bécsi községtanács választása alkalmával 
»Lueger a párt kiváló embere alpolgármesterré, majd fő-
polgármesterré is megválasztatott, de a választást nem 
fogadta el, hanem azonnal leköszönt*. 

A napokban egy úri ember Bécset úgy tüntette fel 
előttem, mint követésre méltó példát, a bécsi községtanács 



választására célozva. Luegert dicsőíti? kérdém a magyar 
embert. Miért ne, felelt, hisz hányszor nyilatkoztatta, hogy 
ő a lovagias magyar nemzet előtt mindig kalapot emel. 
Lueger csak antiszemita, ezért a magyar nemzet becsü-
lését megérdemli. íme itt a példa, hogy egy végzett intel-
ligens embert is a meghamisított történelem hová vezeti. 
Hát azt az egyszerű embert, a ki az elemi iskolánál töb-
bet nem tanult, a történelem elferdítése milyen Ítéletre 
képesíti. Azt olvassuk a cikk elején a »történelem az élet 
mestere*. 

Franciaországban a szerzetesrendek stb. elviselhet-
len és igazságtalan adóval sújtatnak, megfosztatván ily 
módon létezésüknek eszközeitől, a társadalom az általuk 
élvezett isteni áldástól. Bizony az egyház legidősebb leánya 
sokat vétkezett maga ellen Bertalan éjjelén, s azután is 
még sokszor »Az apák ették meg az egrest, a fiók foga 
vásott el bele«. Közfigyelmet érdemel a német birodalmi 
gyűlésnek bölcsesége, melvlvel a centrumnak a jezsuita 
törvény megszüntetésére vonatkozó indítványát elfogadta. 
»Nincs kétség (?), hogy egyéb vitás kérdések is a katholi-
cizmus érdekeinek megfelelőleg fognak elintéztetni*. Abból 
ugyan semmi sem lesz, hogy a protestáns Németország 
Spanyolország sorsára jusson. Olaszországban a választá-
sok az egyházra előnyösek aligha lesznek, noha a kor-
mány az általa kigúnyolt és meggyalázott katholicizmus-
tól kéri(?) és várja (?) a támogatást. XIII. Leo pápa levele 
az angol néphez nagy horderővel bír, Angolország jelen 
és jövendő átalakulására. Az angol állami egyház felosz-
lása a napirenden levő megtérések folytán már nincs 
messze (?). Imádkozzunk, hogy XIII. Leó pápa óhajtása, 
mely Isten akarata teljesüljön. Belgiumban a katholikus 
eszmék harcát vívja, diadalaival valóban meglepi a világot. 

Íme a történelmet így adják elő negyvenezer család-
nak a jólelkű győri karmeliták. 

P. Winkler a boldogasszonyi bucsújárú helyről és 
kegyelemképről ír. »Eszterházy Pál feljegyzéseiből tudjuk, 
hogy a kegy elemkép a jámbor grófnét több ízben meg-
szólította.* Aztán az a hivő kath. testvér, midőn ezt el-
hiszi — miért ne hinné, mikor oly szent ember írja — 
abban a kegyelemképben nem magát az Isten anyját látja-e, 
aki az oly kegyes asszonyokat, mint Pál édes anyja megszó-
lítással tiszteli meg. Keli-e ennél valódibb szobor-imádás. Egy 
kis könyvecskébe, mely 1697-ben Bécsben jelent meg, 170 
csodás gyógyulás van felsorolva, melyek 40 év alatt e kegy-
helyen történtek. A XVII. század elején is, midőn a Boldog-
asszony templom romjaiban hevert, történtek csodás gyógyu-
lások, bár az egész vidék ekkor protestáns volt, magokaprotes-
tánsok érezték magukat indíttatva arra, hogy bajaikban az 
elhagyatott templomban segítséget keressenek. Protestáns 
apáink Istent tudták imádni a természet felséges templomá-
ban, szintúgy mint saját hajlékjukban titkon az ajtót be-
téve, mért ne imádhatták volna Istent lélekben és igaz-
ságban egy templom romjainál. Az eretnekség terjedését 
a vidéken a kegyhely elhanyagolásának tulajdonították. 

Azon csodálkozom, hogy a XIX. század végén hogy 
lehet 40,000 példányban ily naptárt terjeszteni még akkor 
is, ha a győri jólelkű karmeliták tagilletménye is az 
1896. szökő évre. 

ÍZ-

KÖNYVISMERTETÉS. 
Templomi beszédek. Irta: Csánki Benjámin kúnhegyesi ev. reí. 
segédlelkipásztor Kiadja: Rácz Miklós kúnhegyesi ev. ref. lelki-
pásztor. Karcag Sződi S. könyvnyomdája, 1896. 214 lap. Ára 

1 forint 80 krajcár. 

(Vége.) 
A mi most már a bibliára vonatkozó elvét illeti, 

hogy t. i. a biblia maga magyarázza önmagát, tehát a ki 
ki a bibliát magyarázza, az is a bibliával, a biblia sza-
vaival magyarázza mindig a bibliát: tévedni méltóztatik 
a szerző, ha ez elvet az igehirdetésben is oly szigorúan, 
oly nagy mértékben keresztülviendőnek véli, mint teszi 
ezt most megjelent kötetében. Igenis, fentartandó ez elv 
igehirdetés közben annyiban, hogy ha indokot, eszmét, 
gondolatot, hasonlatot, képet vagy bármit merítünk ma-
gunkból, saját lelkünkből, az a szentírás szellemével, 
tanaival feltétlenül megegyezzék. De oly mértékben tenni 
ezt, mint szerző teszi, ki alig mer két lépést tenni a saját 
lábaival, s már ismét egy-egy bibliai idézethez s ennek 
bizonyítására ismét egy másik parallel lokushoz fordul 
a prédikáció tartalmának érdekessé tételére, könnyű fel-
fogására; eszmemenetének könnyű áttekintésére határo-
zottan hátrányos. Igen, idézzük a bibliát, hivatkozzunk a 
bibliára, de ne feledjük, hogy a bibliai lokus prédikációnk-
ban fűszer, mely izesít, mint a só az ételben ; derít., mint 
a derítőszer az italban, de a sok csak elvonttá teszi a 
beszédet, zavarttá az eszmemenetet, s olyanná teszi azt 
a szellemi eledelt, minő lehet a schóleth és pilát, a miben 
van minden, csak jó íz nincs, határozottan kivehető íz 
nem található. 

Még inkább áll e hasonlat akkor, ha alkalmazzuk 
szerzőnek másnemű idézeteire is. Hát hiszen nem igen 
tiltja azt egy homiletika sem, hogy esetleg a profán, a 
világi írókat is idézhessük. De ne feledjük, hogy egyedül 
Krisztus a mi mesterünk s rajta kívül nincsen senki más-
ban idvesség. S ne nagyon idézgessük kivált a profán 
írókat, mert az mindig Krisztus és az ő evangeliuma és 
nem kevésbbé a mi rovásunkra esik. Önállótlanságra vall 
az mindig, ha minduntalan másokba fogózkodunk, mások 
vállaira támaszkodunk s még nagyobb tévedés ez az igen 
tisztelt szerzőnél, kí maga tűzte ki legfőbb céljául az 
önállóságra törekvés elvét, ki e téren akar adni példát s 
megkezdeni a már régen megkezdett s dicséretes könyvek 
kiadásával bebizonyított önálló igehirdetést. Tévedés szer-
zőnél, ki épen a Krisztusból akar meríteni, kiből merít 
is idézeteket igazán nagy mértékben, de semmivel kisebb 
mértékben teszi aztán ezt a profán írókból is úgy, hogy 
épen e miatt aztán az elérni remélt célt nem éri el és 
lesz maga nagymértékben önállótlan s jár, mint a villamos 
vasút, egy őserő által hajtatva ugyan, de mindig egy 
irányban s egy szűk térre szorított, páros sínpár szűk 
határai között, szorítván e keskeny térre saját lelkével 
hallgatóiét is. Nem, nem ez az a szabadság lelke, a mi 
az igehirdetés terén is szabadokká tett minket a Jézus 
Krisztusban. 

Igv téveszt célt a szerző s így nem tudja érdekessé, mé-
lyebbé. hathatósabbá tenni az igehirdetést. Pedig tagad-
hatatlan, hogy vannak neki kiváló jó gondolatai s van 
kiváló tehetsége arra, hogy maga is egykor kiváló ige-
hirdető legyen. Higvje el tehát, midőn azt mondom neki, 
hogy engem az objektív igazság vezet, mikor hangsúlyo-
zom előtte, hogy legyen népszerűbb beszéde tárgyaiban, 
mint azoknak feldolgozásában. Igaza van, mikor azt mondja, 
hogy merítsük igehirdetésünket Krisztusból. De aztán való-



ban belőle merítsük ám s a helyett a sok elvont dogma-
tikus tétel és tantartalmú bibliai textus helyett nem jobb 
volna-e felvenni igehirdetésünk tárgyaiul azokat a vonzó, 
meleg, rokonszenves episodokat, azokat az evangéliumok-
ban szétszórtan, számnélkül, telszinen és mélyen kínál-
kozó emberfeletti jellemvonásokat, melyek mind azt bizo-
nyítják, hogy váltságot, kegyelmet, üdvöt, boldogságot, 
istenszeretetet nyertünk mi a Jézus Krisztusban; minde-
nek felett pedig oly erőt nyertünk benne, mely megtart, 
bátorít, megszentel, üdvözít; letörli a könyeket, megszün-
teti a szenvedést, elűzi lelkünkből a bűnt; legyőzi a csüg-
gedést s diadalt ad még a halál felett is. Ezeket a tex-
tusokat s bennük ezt a Krisztust, annak eme jellemvonásait 
imerjük fel és hirdessük a népnek: higyje el a szerző, 
hogy célját csakis ez úton érheti el. 

Beszédeinek külszerkezetében alkalmazkodik legtöbb-
ször a homiletika szabályaihoz. Sokszor azonban nem. 
Megvan a legtöbben a szokásos felosztás, főtétel stb. mint 
ezt a homiletika előírja. Sokszor pedig, mintha homileti-
káról soha sem hallott volna, beszél rendszer és szabály 
nélkül, saját izlése szerint, szabadon. Én pedig igazat adok 
a homiletikának. Hosszú századok története azért fejleszté 
s tartotta fenn azt, hogy az úgy jó nekünk. Egy rend-
szeres beszédet mindig könnyebb megtartani s az min-
dig maradandóbb hatást gyakorol ránk, mint egy rend-
szertelen, mozaikszerűen összeillesztett, sokszor összeku-
szált beszéd. 

Irálya az a műnek, a miről a legjobbat mondhatjuk. 
Látszik a szerzőn, hogy szereti a belletrisztikát s lelkének 
az egyik legfőbb táplálata. Sőt sejteni tudom, hogy vala-
mikor poétái művek írásával maga is foglalkozhatott, mert 
szembetűnő, kiváló rokonszenvet tanúsít a poéták iránt, 
sőt egyik beszédében értéküket hallgatói előtt kiválóan 
nagyrabecsüli. Annyi bizonyos, hogy szerzőn látszik az 
ő hatásuk, irályán különösen jótékony hatásuk, a mely 
valóban tiszta, magyaros, dictiójában nem egyszer fen-
szárnyaló, mégis okos, érthető. Hasonlatai szépek, jók, 
igazak, szóval irályáról, nyelvezetéről csak elismeréssel 
szólhatunk. 

Á mi most már egyes beszédeit illeti, azoknak köny-
vében való elrendezésére mindenekelőtt azt jegyzem meg, 
hogy jobb lett volna az egyházi év szerint elrendezni a 
beszédeit s nem össze-vissza. Elvégre is rend a lelke min-
dennek s mért ne lehetne egy elvhez alkalmazkodva ren-
det tartani a beszédek elhelyezésében is? Huszonegy pré-
dikációt közöl most megjelent kötetében a szerző. Ezek 
között van négy adventi; egy karácsonyi; egy nagypénteki; 
egy húsvéti; egy áldozócsütörtöki; egy pünkösti; egy őszi; 
egy úrvacsoraosztás előtti: egy új kenyéri úrvacsorakor 
mondandó; egy virágvasárnapi; egy lelkészavatási; egy 
a reformáció emléknapján mondandó; hat közönséges. Az 
I. közönséges beszéd főtétele helyes, felosztása jó. Vannak 
benne tartalmas gondolatok. De nem műszabályok szerint 
keresztülvitt prédikáció, csak elolvasásra méltó szép elme-
futtatás, melyben több a vallásos, mint a speciális ref. 
keresztyén eszme. A II. számmal jelzett adventi beszéd. 
Jó textust választott. Sajnos, hogy csak egy szellemi pot-
pourrie lett belőle és nem adventi beszéd; mindenről beszél 
benne a szerző, csak az adventi thémát nem fejti ki eléggé. A 
III. nagypénteki beszéd. Textusa Es. LIII. 2—7.versei. Alkalmi 
textus ugyan, de a váltság tények ünnepi beszédeinek tárgyát 
tán mégis háládatosabb az evangéliumokból meríteni. 
Bevezetése egészen megkapó, hangja egészen új s benne 
határozott szónoki erő nyilatkozik. Kár, hogy nem áll ez 
az egész beszédre, mely nem egyéb, mint szép gondo-
latokból összefűzött elmefuttatás. A IV. közönséges beszéd. 
Egyike a jobb beszédeknek. Az első rész első fele ugyan 

nem sokat magyaráz, de a beszéd további folyamán sok 
megszívlelendő eszmet közöl s eléggé alkalmas a keresz-
tyéni alázatosság ébrentartására. Az ötödik őszi beszéd. 
Textusa is jó, tartalma is szép. csakhogy telve van fe-
lesleges poétái idézetekkel. A VI. lelkészavatási beszéd. 
Textusa jól van választva, felosztása is sikerült. Kár, hogy 
első része nagyon elvont, alig valamit mondó elmélkedés, 
második része egészen szép. A VII. közönséges beszéd. 
Okos felosztás, háládatos théma. Nincs azonban jól ke-
resztülvíve. Az első rész csinos, de nincs egészen kifejtve, 
második részében csak a végén beszél a tulajdonképeni 
tárgyról, az elején eltér tárgyától s az egészben hossza-
dalmas idézetekbe bocsátkozik. VlII-dik úrvacsora osztás-
előtti beszéd 1-ső részében alig mond valamit; a II. rész 
jó, de nem eléggé fejti ki a rész címét. A IX. adventi 
beszéd. Ügyes bevezetéssel kezdődik; főtétele, felosztása, 
egészen jó. Az első rész is szép, csakhogy nem a népnek 
való. A II. rész a kérdést nem fejti meg, csak beszél, 
filozofál, de határozott meggyőződést a rész címe felől 
nem nyújt. A X. adventi; elfogadható jó beszéd, alkalmas 
az építésre. A XI. karácsonyi, elég jó ; van benne sok 
jóravaló gondolat, de az igazság, kegyelem és szeretet 
viszonya zavaros. De midőn a 88-ik lap utolsó kikezdé-
sében a különböző vallásrendszereket jellemzi, ugyan hogy 
kívánja a szerző, hogy azt megértse a nép? A XII. hús-
véti beszéd. Egyike a legérdekesebbeknek. Nagyon sok 
szó férne hozzá. Általában azt mondhatjuk, hogy hosszú, 
nehéz beszéd, kevés bizonyító erővel s a legrationalisabb 
theologiával megírva. Képtelenség, hogy hallgatói figyelemmel 
kisérhessék s megérthessék ez elvont tartalmú, még intelli-
gens hallgatóknak is magas beszédet. Miért visz tudós vitat-
kozásokat a templomi kathedrába, hogy véli ily beszédekkel 
szilárd s öntudatossá tenni a nép hitét. Jézus nem így tanított. 
0 példákkal magyarázta az Istennek országát és nem értel-
mét meghaladó filozofálással. Ez a beszéd a szerző ige-
hirdetésének tvpusa. A XIII. áldozócsütörtöki beszéd igen 
dogmatikus, de dogmatikája bár keresztyén, mégis igen 
zavaros, olyan, mint az előbbié. A XIV. újkenyéri úr-
vacsorakor mondandó beszéd. Zavaros, érthetetlen valami. 
Nem is a textuson épül fel a beszéd, mert e textusból 
alig lehet odajutni, hova e beszédben a szerző jut. XV. A 
reformáció emléknapján. Bevezetése szép, de a tárgyalás-
ban alig beszél a valódi tárgyról. A XVI. közönséges 
beszéd. Rendkívül száraz, dogmatizáló tartalom s a beszéd 
a textussal összefüggésbe bizony csak alig hozható. A 
XVII. adventi beszéd volna, voltaképen azonban képtelen, 
banális, zavaros holmi. Van benne minden, csak adventi 
gondolat nincs. S ugyan hogy tudja belekanyarítani még 
Petőfinek eme, versét is: » . . . egy gondolat bánt enge-
met! Ágyban, párnák közt halni meg!« Pedig ez a beszéd 
nem kinyomatása, de még fogantatása előtt, jobb létre 
szenderült. A XVIII. elmefuttatásnak megjárja, virágvasár-
napi prédikációnak azonban semmikép sem válik be. A 
XIX. pünkösdi beszéd. Minden gyakorlati elvek mellőzésé-
vel megírt, elvont dogmatismus, melyből a nép nem ért 
semmit. A XX. elég jó, de textusából hogy vonja le azt a 
föltételt és felosztást s mért visz ily elvont argumentatiót 
a nép elé. A XXI. közönséges beszédnek van nevezve, 
voltakép pedig nem más. mint a szerző elmefuttatása 
számtalan, egymással és a textussal semmi összefüggés-
ben nem levő, valláserkölcsi kérdés felett. Elmondásra, 
építésre, a nép tanítására pedig már csak tizenkét levélnyi 
terjedelme miatt sem alkalmatos. De még csak azzal sem 
lehetünk egészen tisztában, hogy mit keres ez a végnélküli 
filozofálás egy prédikációs füzetben ? 

Ez legyen az egyes beszédeknek vázlatos és legjobb 
meggyőződésből származott ismertetése. S legyen az egész 



birálat ismertetése a szerzőnek és kezünk alatt levő művé-
nek, melyből meggyőződtem én s általam meggyőződhetett 
a szives olvasó, hogy szerzőben egy buzgó lelkiismeretes 
férfiúval van dolgunk, ki nehéz hivatását a legkomolyab-
ban fogja fel. Eddig is nem csekély fokú tanultságát s 
készültséget tetézni kivánja; mélyebben óhajt meríteni a 
castaliai forrásokból s hogy ezt tehesse, tán ezért bocsá-
totta művét a nyilvános birálat alá. Pedig tán várhatott 
volna még egy kissé. Hiszen bírálatot, elfogulatlan, objektív 
bírálatot találhatunk barátaink, jóakaróink, kartársaink 
körében is, sőt az igaz szó tán épen tőlük esik a leg-
jobban. Mert a sajtót csak a maradandó becsű művek 
érdemlik meg. Nyilvánosság elé azért viszszük szellemünk 
termékeit, hogy mint értékesebb műveket megőrizzük, fen-
tartsuk az utókor számára is, vele tanítsuk necsak a jelen, 
de a későbbi kor tanulni vágyó gyermekeit is. 

Vájjon van-e mind erre hivatva e kötet ? Tisztelet 
szerzője nevének, elismerés mélyreható, komoly törekvé-
seinek, lankadatlan buzgalmának, de jelen kötetének ily 
becset, ily fontosságot mégsem tulajdoníthatunk. Igen, vár-
hatunk még jót, nagyon sok jót és szépet, nyerhetünk, 
értékes dolgozatokat, irodalmilag becses, maradandó értékű 
műveket a tanult és tehetséges szerzőtől, de ma még, 
midőn írói egyénisége, szellemi ereje, tehetsége a legna-
gyobb forrongásban, talán a pálya kezdetén a legelső fej-
lődésében van: ma még kissé korai dolog volt művével 
fellépni a nyilvánosság színpadára. Ám ha megszívleli 
bírálóinak legjobb meggyőződésből származott véleményeit, 
ha hinni tudja, hogy midőn az objektív igazságot közlik 
vele, belőlük iránta akkor is a tisztelet, rokonszenv, test-
véri és kartársi szeretet szól: lépése akkor sem esett 
hiába, mert csak így lehet az akkor jövendő fejlődésé-
nek egy később megjelenendő s hitem szerint a jelenlegi-
nél kétségkívül értékesebb kötetének biztos záloga s Isten 
országa terjesztésének hathatós eszköze. Engedje a kegye-
lem Istene, hogy az legyen; engedje azt is, hogy akkor 
mostani elismerése tiszteletteljes kifejezéséhez csatolhassa 
majdan gratulációját s legbensőbb üdvözletét tisztelő kartársa 

Fábián Dénes. 

B E L F Ö L D . 

A budai templom felavatása. 
Két százados sírjából feltámasztva, külön lelkipász-

torral és külön templommal ellátva, mult vasárnap, már-
cius 29-én tartotta meg papja beiktatásának és szép tem-
ploma felavatásának magasztos ünnepét a budapest-budai 
reformátusság. Bizonyára minden magyar protestáns ember 
örömmel olvassa a szép ünnepély lélekemelő mozzanatait, 
melyeket röviden a következőkben foglalunk össze. 

B ú c s ú az ev. testvérektől . 

A budai reformátusok az egyházzá szervezkedésnek 
és a templom felépítésének egész ideje alatt a budai ág. h. 
evangelikus testvérek templomát használták isteni tiszteleti 
helyül. E testvéri nagy szívesség megköszönése és búcsú-
vétel végett márc. 28-án délután a budai evang. tem-
plomban az ev. egyháztanács és a budai ref egyh. bizott-
ság közös gyűlésre jöttek össze. 

A gyűlést Andaházy László felügyelő, kir. asztalnok 
nyitotta meg, elmondva, hogy a mai gyűlés indítványozása 
a ref. hívektől indult ki, kik meg akarják köszönni a ven-
dégszeretetet, melylvel templomunkat velők megosztottuk; 
ő ugyan ebben csak kötelességet és nem érdemet lát, de 
a ref. hivek a maguk szemüvegén nézik a dolgot s sür-
gető kérésökre összehívta a közös gyűlést és most arra 
kéri a ref. egyh. bizottság elnökét, hogy adja elé a gyűlés 
tárgyát. 

Erre dr. Kiss Áron az egyh. bizottsággal, melynek 
tagjai voltak: Barkassy Géza, Borosnyay Oszkár, Szilassy 
Aladár, Szöts Albert, Török Árpád az asztalhoz közeled-
tek s dr. Kiss Áron h. elnök Darányi Ignácz egyh. gond-
nok nevében is elmondotta a régi és közelmúlt történetét. 
Hogy kezdődött, hogy alakult meg a XVI. században prot. 
irányzat s egyház Budán oly közösséggel, hogy kezdetben 
a két irányzatot, a lutherit s a kálvinit meg sem lehetett 
különböztetni; Hunfalvy János az egyház történetét írva 
meg, még a török hódoltság idejében is ugyanazokat tartja 
evang. lelkészeknek, kiket mi is a magunkénak reklamá-
lunk. Buda visszavétele után együtt ment száműzetésbe 
a két egyház s II. József türelmi rendelete után az 
evang. testvérek lettek szerencsésebbek, ők jöttek előbb 
vissza, s e században Mária Dorottya és Székács püspök 
tevékenysége által egyházuk gyors virágzásnak indult. 
Mikor azonban mi is összeszedtük az elszórt csontokat, 
az ev. testvérek szeretettel nyitották meg 1884-ben előt-
tünk templomukat s most a megindulás hálás érzelmé-
vel bucsúzunk tőlük, s az elismerés jeléül ércbe vésve 
adjuk át együttlétünk emlékére e kelyhet és tányért, 
melyre a következők vannak metszve: 

1884—1896. 
A budai ev. reformátusok a budai ág. evangélikusoknak. 

Mi, budai reformátusok, hálával Isten iránt, ki 
megengedte, hogy építsünk házat az imádkozásnak, és 
köszönettel evangelikus testvéreink iránt, kik az építkezés 
alatt saját templomukat megosztották velünk, szenteljük 
e kelyhet a hálás emlékezetnek. 

Budapest, 1896. márc. 29-én a magunk temploma 
felavatási napján. 

Egyedül Istené legyen a dicsőség! Amen. 

Ezután sem válunk azonban el, két helyen fogjuk 
dicsérni Istenünket, de mint egy szív két kamarája, egyek-
nek fogjuk érezni magunkat. 

És most Scholcz Gusztávhoz fordult a szónok s meg-
említve az ő régi szolgálatait, melyeket a ref. hivek között 
az alakulás előtt teljesített s azóta való szives támogatá-
sát, emlékül egy pásztorgyürüt nyújtott át neki a budai 
reformátusok nevében. 

Erre flőbb Andaházy L. felügyelő, azután Scholcz 
Gusztáv megindulástól meghatott emelkedett szavakkal 
feleltek és biztosították a reformátusokat változatlan ér-
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zelmeikről, melyeknek erősítésére külső jel nem volt ugyan 
szükség, de azért örömmel veszik azt a hálás testvériség 
bizonyságául s használni fogják a közös érzelmek tanú-
ságára isteni tiszteleteiknél. 

A fölavatás. 

Díszes közönség jelenlétében, mely zsúfolásig meg-
töltötte a belül öt sugárú csillag alakját mutató gyönyörű 
templomot, ment végbe a fölszentelés. A templom pad-
soraiban s a padsorok elé és mellé helyezett székeken 
számozott ülőhelyeken foglalt helyet a közönség, melyet 
csak névre szóló és számozott belépő jegyekkel bocsátott 
be a rendezőség. A férfiak részéről az első padsorokban 
ott láttuk báró Bánffy Dezső, Darányi Ignác, Wlassics 
Gyula minisztereket, Jókai Mór, Falk Miksa, Hegedűs 
Sándor, Zsilinszky Mihály, .Horváth Gyula, Kovács Albert, 
gróf Teleki József stb. orsz. képviselőket, az evang. egyház 
képviseletét (Bachát, Scholcz, Andaházy), a főváros kép-
viseletét, Tóth Lőrinc, Szilassy Aladár, Bóné Géza, Ádám 
András, Kovácsy S., Turóczy Adolf stb. egyháztaná-
csosokat, Rudnay főkapitányt, Kozma Sándor főügyészt, 
Székács F. kur. birót, a ref. főiskola tanárait stb. A höl-
gyek sorában Tisza Kálmánné, gróf Károlyi Tiborné, 
özv. gróf Teleki Sándorné, báró Bánffy Dezsőné, Dániel 
Ernőné, Wlassics Gyuláné, Hegedűs Sándorné, Szilassy 
Aladárné, gróf Vay Károlyné, Beniczkyné Bajza Lenke, 
gróf Pejacsevich Andorné stb. úrnőket. 

Az isteni tiszteletet a gyülekezet közéneke nyitotta meg, 
mely után Szász Károly püspök érces hangja zendült föl 
áldást kérő imára, melyben az új templomot s majd az 
új lelkészt ajánlotta az áldások Istenének megszentelő és 
áldó kegyelmébe. Majd a szószékről leszállván, az Úr 
asztala előtt átadta az új lelkésznek, Haypál Benőnek az 
Tstenigéjét, hogy azt hirdesse az Isten gyülekezetének. 
Haypál B. a szószékre lépvén, textus nélkül, nagy elfo-
gódás közepette elmondta rövid, de tartalmas, inkább 
gondolat-töredékekből, mint prédikációvá szervezett gon-
dolatsorozatból álló beszédét, mely azonban a közönségre 
elég jó benyomást tett. Utána Papp Károly lelkész olvasta 
fel az úrvacsorai agendát s osztotta ki Haypál segédke-
zésével az úrvacsorát, melyet a templomi közönség leg-
nagyobb része fölvett. Megható látvány volt ez az úrva-
csorázás, bár a külső rend tekintetében nem volt minta-
szerű. Úrvacsora után Mészáros Sámuel ó-budai lelkész 
keresztelt meg két kisdedet, majd Petri Elek esketett meg 
gyönyörű beszéd után egy házaspárt Nagy figyelemmel 
hallgatta meg a közönség dr. Kiss Áron egyháztanácsos 
felolvasását az egyház szervezéséről és a templom fel-
építéséről, mely egész kiterjedésében Lapunk más helyén 

-olvasható. Szántó János pesti esperes záró imája rekesz-
tette be a templomi ünnepélyt, melynek építő hatását 
jelentékenyen emelték a beszédek között mondott szép 
karénekek. Említésre méltó, hógy a templomi közönség 
által adott perselypénz 300 frton felül volt, mely összeg 
a beszerzendő orgona javára fordíttatik. 

A díszebéd. 

A templomi ünnepély végeztével díszebédre gyűlt 
össze a közönség egy része. A hangulatos ebéden Szász 
Károly püspök a királyra, Hegedűs Sándor a kormány 
képviselőjére, Darányi Ignác a főváros képviseletére, Papp 
Károly a hitfelekezetek s különösen az ág. hitv. evangéli-
kusok képviselőire, dr. Kiss Áron az egyházmegyei elnök-
ségre, Szász Károly a gyűjtőkre s különösen Tisza Kál-
mánnéra, Szöts Albert az új papra, Tóth Lajos, a budai 
egyházrészre stb. mondottak lendületes felköszöntőket. A 
felköszöntőkre felhangzott válaszok között különösen ki-
tűnt dr. Wlassics Gyula vallásügyi miniszter nyilatkozata, 
melyben többek között azt hangsúlyozta, hogy Magyar-
országon. hol mostanság gyakran hangoztatják az állam 
és egyházak elválasztását, nem az elválasztásra, hanem 
mind nemzeti, mind kulturális szempontból arra van szük-
ség, hogy a magyar állam a nemzeti hagyományokat istápoló 
történeti egyházakkal minél bensőbb egvességben és minél 
teljesebb békességben éljen és működjék. Különösen a leg-
magyarabb egyházzal, az ev. ref. egyházzal szemben áll 
ez, mely egyház úgy a békés munkában, mint a viharos 
napokban mindig együtt érzett és együtt vérzett a magyar 
nemzetlel. E nemzeti és alkotmányos érzésű egyház helyi 
elnökeire, Szász Károlyra és gróf Tisza Lajosra ürítette 
aztán poharát. Dr. Sztehló Kornél meg Papp K. szavaira 
reflektálva a két. evang. egyház közötti testvériségről nyilat-
kozott. Nem civakodó testvérek vagyunk mi, kálvinista és 
lutheránus keresztyének, hanem elhidegült, közönyös test-
vérek. kiknél én azt sem értem, miért vagyunk két egy-
ház s miért ne lehetnénk egy egyház; hiszen egy a hitünkv 

egy a szivünk, egy az evangéliumunk, s még egyházi 
szervezetünk is csaknem egyazonos. 

Ilyen s ezekhez hasonló emelkedett szellemű nyilat-
kozatok között végződött a székes fővárosi, sőt az országos 
ref. egyház életében is korszakos esemény számba menő 
szép ünnepély. F. 

A banoveei misszió köréből. 
Templomszentelés Vulcováron. Püspöki visiíatio Banovcén, 

a Szeretetházban. 

A szlavóniai ref. misszió, kiváltképen az új-banovcei 
missziói központ körül csoportosított német és magyar 
ref. egyházak életében nagyfontosságú, sőt messzeható 
jelentőségű eseményt képez a vukovári magyar ref. gyü-
lekezet templomának ünnepélyes fölavatása, mely a duna-
melléki egyházkerület püspökének, Szász Károly úrnak 
vezetése és személyes közreműködése mellett március 22-ik 
napján ment végbe, melynek előzményeit és lefolyását 
ezekben közölhetjük: 

Március 21-én d. u. 5 ó. 25 p.-kor megérkezvén 
Szász Károly püspök úr a vukovári vasúti állomáshoz, 
hol nagy számban összesereglett tisztelgők élén a városi 
és megyei hatóságok képviselői, valamint az alsó-baranya-
bácsi egyházmegye elnöksége és papságának egy része 
várta. Midőn püspök úr a kocsiból kilépett: harsány él-
jenzés fogadta minden oldalról és minden nyelven, mely 
e vidéken uralkodik. Ezután Cseh Ervin főispán az egy-



házmegye, Vukovár polgármestere a város nevében üdvö-
zölték püspök urat, ki erre rövid meleg szavakban vála-
szolt magyar és német nyelven. Most a kocsik hosszú sora 
Kelecsényi László egyházi főgondnok úr házához robogott, 
hol püspök urat a szives vendégszerető Kelecsényi ház 
fogadta vendégéül. Este nyolc órakor társas vacsora volt 
Szerémmegye alispánjánál, hol a megyei és városi ható-
ságok képviselői, illetve előkelőségei, valamint a vukovári 
összes egyházak lelkészei, az izraelita hitközség papja s 
a beérkezett ref. lelkészek voltak szerencsések püspök urat 
körükben ünnepelni s lelkes felköszöntőkben üdvözölni 
horvát-, magyar- és német nyelven, de egyenlő meleg 
szeretettel és tisztelettel. 

Másnap márc. 22-én d. e. 10 órakor megkezdődött 
a fölavatási ünnepély, mely a vukovári zsidó hitközségtől 
a mult évben megvásárolt régi zsinagógát ref. templommá 
avatta föl. E felavatási ünnepély részletei valának : 

Cseh Ervin főispán horvát nyelven üdvözölte az ün-
nepélyre megjelent hatóságokat s a vukovári ref. egyhá-
zat jóindulatukba ajánlotta. Erre Szerémmegye alispánja 
válaszolt meleg szavakban horvát nyelven. Ezután ugyan-
csak Cseh Ervin főispán úr —• mint egyházmegyei gond-
nok — üdvözölte a jelenlevőket, első sorban püspök urat, 
mint a horvát-szlavoniai misszió-ügy alapvetőjét, kiemel-
vén az egyetemes konvent és dunamelléki egyházkerület 
támogatását, aztán az ünnepélyre megjelent Keck Zsig-
mond cservenkai lelkészt, mint az új-banovcei misszió első, 
szervező munkásságú s elismert buzgóságú lelkészét, végre 
a Kelecsényi családot, mint a vukovári ref. egyház épí-
tőjét s nagyrészt fentartóját és Vukovár közönségét, tanú-
sított vallási türelmének, sőt pártfogó rokonszenvének mél-
tatásával. Beszéde végén a templomhelyiséget püspök 
urunknak ajánlván, fölkérte őt a fölavatás tényleges esz-
közlésére. 

Ekkor Szász Károly püspök úr szószékbe lépvén, 
fölavató imát mondott, s a most reform, keresztyén tem-
plommá avatandó zsinagóga boltjai alatt, mély történeti, 
vallásbölcsészeti alapelveken nyugvó, de közvetlenségtől és 
melegségtől, főként pásztori bölcseségtől és igaz szeretettől 
lángoló, valóban alkalmi s a szivek mélyéig ható fohászában, 
felejthetetlen és eltörölhetlen hatással zengett el az első 
keresztyén imádság, mely az ótestamentomi törvénynek 
eme régi sátorát méltóan avatta föl a szeretet evangéliu-
mának templomává. A nagyszabású imádság után fölzen-
dült a banovcei énekkar szép éneke, mely alatt Keck 
Zsigmond foglalta el a szószéket s Eféz. IV. 19, 20, 21. 
alapján tartott hatásos beszédével bilincselte magához az 
elméket és sziveket Utána ismét a banovcei énekkar zen-
gette el a hirdetett igazságok visszhangját. 

Ezután Szabó Péter alsó-baranya-bácsi esperes mon-
dott közvetlenségével megragadó szép úrvacsorai beszédet 
s Kulifai Elek tordincei ref. lelkész úr segédkezésével 
kiosztá az úrvacsorát, melyben a jelenlevő lelkészi kar, 
egyházmegyei gondnok és más előkelőségek s nagy közön-
ség részesült. 

Ezután keresztelést végzett Szász Károly püspök úr 
magyar nyelven, Kulitai Elek tordincei lelkész úr horvát 
nyelven. 

Végre a banovcei misszió lelkésze, Vásárhelyi Zs. 
rövid bezáró imával rekesztette be a fölavatási ünnepélyt 
magyar nyelven. A felhangzó záróénekek véghangjai alatt 
valóban emelkedett hangulatban oszlott el az ünneplő 
nagy sereg. 

Délután két órakor Cseh Ervin főispán úr adott 
ebédet püspök úr tiszteletére, meghíván az egyházi és 
polgári hatóságok előkelőségeit. Szép köszöntők egész sora 
mondatott itt a királyra, Horvátország bánjára, püspök úrra, 

főispán úrra, Kelecsényi László úrra s több egyházi és 
polgári vezérférfiakra, 

Március 23-án reggel 7 órakor a banovcei vasúti 
állomáson szállott ki püspök úr, a banovcei Szereteikáz 
meglátogatása levén útjának célja. Itt fogadta őt a banovcei 
ref. egyház presbyteriuma a missziói lelkészszel, tanítóval, az 
iskolás gyermekek üdvözlő éneke után a sidi járás főszolga-
birája üdvözlé püspök urat rövid német beszéddel, ezután 
a missziói lelkész Vásárhelyi Zs. mondott üdvözlő beszé-
det szintén német nyelven, melyre püspök úr megragadó 
szellemű beszéddel válaszolt szintén az itt uralkodó német 
nyelven. Ezután bevonult püspök úr Cseh Ervin főispán, 
Keck Zsigmond és id. Schneider Pál ref. lelkész urak 
kíséretében a banovcei paróchiára. Itt megvizsgálta — és 
pedig beható részletességgel — az iskolát, megtekintette 
a Szeretetházat, beszélt a presbyteriummal és a banovcei 
reform, egyház mindenekben szerencsés volt megnyerni 
püspök úr megelégedését. Püspök úr még az nap búcsút 
is vett a banovcei ref. egyháztól s itteni híveinek áldásá-
tól és benső hálájától- kísértetve elutazott Budapest felé 
d. u. 5 óra 20 perckor. Vajha sók ily boldog napot adna 
Isten a banovcei ref. egyháznak és missziónak, püspök 
úrnak pedig rendelne még sok-sok éveket! 

V. Zs. 

K Ü L F Ö L D . 

Az angol szabad egyházak kongresszusa. 
Az angol szabad egyházak, úgymint a presbyterián, 

methodista, baptista, congregationalista egyházak (a sza-
bad szót űgv értvén, hogy a saját erejükből tartják fenn 
magukat, nem pedig az állam segélyével) ez évben is, a 
mult hét folyamán megtartották a közös kongresszusukat 
Nottinghamban. Tárgyalták a legfontosabb ügyeket. Leg-
kiválóbb embereik szólottak a pogányokhoz küldött misz-
szióik minél sikeresebbé tételéről, oda haza pedig a meg-
levő állami törvényeknek az erkölcsiség emelésének mi-
ként való felhasználásáról, továbbá a mértékletesség ügyé-
nek előmozdításáról, a játékszenvedély korlátozásáról és 
az erkölcsi tisztaság terjesztéséről. 

Hiába, az angolok gyakorlati emberek. Nem szeretik 
az üres szószaporításokat. Nem az Ősök hitével kérkednek. 
Az ő protestantismusuk nem csupán csak odáig terjed, 
hogy untalan a felvilágosodás, a lelkiismereti szabadság 
s az ily nagy eszméket hangzatos szólamok között hány-
torgassák. Hanem teljes erejükből odahatni igyekeznek, 
hogy az evangelium dicső eszményét magokban és ember-
társaikban megvalósítsák. Akármit beszéljünk is, az elmé-
leti keresztyénség nem sokat ér, egyedül a gyakorlati ke-
resztyénségnek van értelme és becse. 

Ezen, a nottinghami gyűlésen részt vett derék férfiak 
minden félelem és tartózkodás nélkül beszéltek tárgyaikról. 
Egyebek közt nagy benyomással volt a hallgatóságra mr. 
Hawke, a játékellenes nemzeti szövetség tiszteletbeli titkára, 
a mint a bookmakerek üzelmeit előadta. A kik elzsebelik a 
munkások shillingjeit (60 kr. értékű pénzdarab), a nők és gyer-
mekek pennyjeit (4—5 kr.). Fölemlített egy bookmakerí, 
a ki azzal dicsekedett, hogy csak egy héten szedett össze 
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1000 fontot (12,000 frt) nőktől és gyermekektől shillinget 
és pennyt fogadástétekből. Szavait a lélekzetet vissza-
szorítva hallgatták, a midőn mondá: »A walesi herceg 
(a trónörökös) a mint több szavahihető ember állítja, 
mint a Jockey club tagja részvényese egy játékháznak, s 
ez által ki van téve a törvény értelmében pénzbirságnak 
és börtönbüntetésnek. Midőn Ő maga is bookmakereskedik 
ez által a lehető legrosszabb példát ad, mert felbátorít 
másokat ez ártalmas foglalkozásra s azon felül még tör-
vényszegésre is. Isten oltalmazzon bennünket azoktól a poli-
tikai zavaroktól, a melyek egy játékos király uralma alatt 
előállhatnak, a játékszenvedélyt kiirtani akaró törvények 
felett való viták folytán*. 

E gyűlés alkalmával a közösen tartott communióval 
összekötött istentiszteleten dr. Davison és dr. Hoston tar-
tottak beszédeket a »szent életről*. Különösen dr. Horton 
emelte ki, hogy »minden embertől, férfitől és nőtől az 
kívántatik, hogy bármily hivatású s foglalkozású legyen is, 
az Ür előtt való szentségét megőrizze*. Példákat is hozott 
föl, a férfiaknak például állítá Sir Thomas More-t, és Sir 
John Eliotot, a nőknek pedig a hires svéd énekesnőt, Lind 
Jennyt és Kemble Fannyt, a nagy színésznőt, a kik bár 
sikamlós pályán voltak, mégis megőrizték magokat a csá-
boktól és adományaikat Isten dicsőítésére használták. 

Az utolsó gyűlés, melylyel a kongresszus bezáratott 
az ifjúság nottinghami meetingje volt. A mindkét nembői 
összejött 3000 főből álló ifjúság előtt először Howard 
Jakab lelkész a Christian Endeavour elnöke beszélt, majd 
szóltak még utána dr. Berry, Jan Maclaren és Hocking 
lelkészek. Beszédjeiket nagy lelkesedéssel fogadták. S talán 
Hocking szólott legnagyobb hatással. A ki elibük tárta 
mi vár reájuk s mit várnak tőlük a jövő reménységeitől 
és kérte, intette őket, hogy iparkodjanak hívek lenni a 
nagy örökségükhöz. 

Ghr. w. a—s. 

R É G I S É G E K . 
Lelkipásztorsági elmélet a mult századból.* 

III. 
De ha szintén valaki ezekkel a jeles virtusokkal meg-

ékesített leend is, mégsem veheti fel magátúl magára ezt 
az egyházi szent hivatalt, hanem ha hivattatik az Istentül 
Áron (Hebr. v: 4. Róm. X: 15. Esa. LI: 7. Jerem. XIII: 2. 
Mát. IX: 28. I. Cor. XII : 28.). Hívja pedig Isten e szent 
munkára az embereket két képen I-mo belső hivatallal 
akkor, mikor azokkal a szükséges ajándékokkal felruházza, 
melyek a tudománynak igazságát, elégségét, és a fedde-
tetlen, kegyes és jó példa adó életet nézik (I. Pét. v: 2. 3.), 
mely szükséges ajándékokrúl szól Pál (I. Cor. XII.). Ezekért 
a szükséges ajándékokért pedig könyörgeni kell, szorgal-
matosan tanulni, az Istennek szent beszédét vizsgálni, hogy 
bővebb tudománya legyen az egyházi szolgáknak az Isten 
beszédébül mint a hallgatóknak és ne legyen olyan, mint 

* Lásd e lap f. évi 6-ik számát. 

a kit az idvesség tudományának csak kezdetire is kellessék 
tanítani és a ki akarmely tudománynak szelétül is könnyen 
elragadtassék. 

Azt mondánk vala. oda feljebb, hogyha az Isten 
szolgáinak kötelességeket meggondoljuk, azokat három kar-
ban helyheztethetjük, úgy hogy egyike nézze magokat, 
másika az Istent, harmadika az Isten ekklézsiáját. Mint-
hogy szólottunk az elsőrül (kivált ez előtt) szóljunk most 
a többirül. A mi azért illeti 

Másodszor az Isten szolgáinak Istenre — ki őket 
e tisztességes hivatalra és munkára méltóztatta — nézendő 
kötelességeket, igen sokak azok, és az idő előbb elhagyna, 
mint azokat mind elől" számlálhatnánk. Azokat említem 
tehát, a melyek nevezetesebbek fognak lenni. 

Elsőben is az Isten szolgájának az az ő kötelessége, 
hogy a mely fogadást tett Istennek erre a szent munkára 
lett méltóztatása alkalmatosságával, annak minden erejé-
bül megfeleljen. A mely kegyesség munkáinak gyakorlá-
sára hallgatóit tanítja, inti és kéri, maga is ugyanazok-
ban foglalja magát. Mert, ha valamely tanító Pállal a 
harmadik égben tanult volna is, ha Péterrel halottakat 
támasztani, betegeket gyógyítani és más csudákat tenni 
tudna is, ha Jakabbal és Jánossal az Isten beszédébül 
mennydörögni tudna is, ha angyaloknak nyelvükön tudna 
is szólani, de azomban nem Istenfélő, nem kegyes, élete 
s magaviselése tanításával meg nem egyez, sem maga 
nem kedves, sem tanítása és szolgalatja nem épületes. És 
az olyan tanító úgy jár, mint a hogy jártanak azok, kik 
a Noé bárkáját építették, melybe be nem mehettek, ha-
nem az özönvíz által elvesztenek. Ha az ilyek amaz utolsó 
napon azt mondják is: Uram, uram, nemde a te neved-
ben prófétáltunk-e? Nemde nem a te nevedben üztünk-e 
ördögöket ? Nemde nem a te nevedben cselekedtünk-e nagy 
dolgokat ? De ama nagy biró csak azt fogja nekik mon-
dani : soha nem ismertelek titeket. 

Másodszor kötelessége az Isten szolgájának, hogy 
mind maga ismerje és tudja igazán az Istent, mind má-
sokkal ismertesse és tudassa, melyet hogy cselekedhessen 
az Isten beszédét olvassa, tanulja és magyarázza. 

Harmadszor kötelessége, hogy 'egyen buzgó a meg-
szűnés nélkül .való könyörgésben, kerje szent munkájára 
az Isten kegyelmét és áldását, elhitetvén magával, hogy 
híjában plántál Pál, öntöz Apollós, ha Isten nem ád elő-
menetelt, mert valami jót cselekedhetünk, Isten kegyelme 
által cselekeszszük, mely Isten kegyelme mi nékünk elég-
séges. 

Negyedszer. Az Isten háza és dicsősége mellett, le-
gyen mindenkor és minden alkalommal buzgó, és azon 
erőlködjék minden tehetségével, hogy az Isten országa 
növekedjék, az ördög országa pedig romoljon. 

Ötödik kötelessége. Kövessen el mindent egész ere-
jébül, hogy az ő gondviselésére bízatott sok lelket meg-
nyerhesse az ő főpásztorának a Jézusnak, kiért és az Isten 
dicsőségeért, ha a szűkség kivánja, nemcsak megkötöztetni, 
verettetni, számkivetést szenvedni, hanem meghalni is 
kész legyen. 

Harmadszor a mi illeti az Isten szolgáinak azokat 
a kötelességeket, melyek nézik az Isten ekklézsiáját, mely-
ben Isten őket vigyázókká és gondviselőkké tette: sokak 
ezek is, melyekre az Isten beszéde és a józan okosság 
is tanít. A melyek nevezetesebbek, tehát csak azokat 
igyekezem elől számlálni, és azoknak elől számlálása után 
valamely kérdésecskéket fogok megmagyarázni és illetni. 

Első kötelességek az Isten ekklézsiája iránt az Isten 
szolgáinak ez: mivel hogy Isten a maga beszédét adta 
az ő szájokba, azért csak az Isten akaratjára — még 
pedig úgy mint az Úrtól vevék — tanítsák a hallgatókat. 



Azt prédikálják, abbul mind alkalmatos, mind alkalmatlan 
időben feddődzenek, dorgálódzanak, intsenek minden sze-
lídséggel, ut est II. Tim. IV: 2. A mely Isten beszédében 
fundált igazságokra a hallgatókat tanítják, azoknak meg-
tartásokban és oltalmazásokban ők legyenek állhatatosak 
és elsők. 

2-szor. Mivel maga Isten tette a maga nyáján őket 
vigyázókká, az Isten nyája pedig a hívek, azért azokra 
úgy viseljenek gondot, hogy ha lehetséges lehet, minde-
niket személy szerint ismerjék, mint a jó pásztor az ő 
juhait. 

3-szor. Az Isten nvájára való gondviselés közben 
pedig, ne legyenek személyválogatók, hanem olyan gond-
jok legyen a nemteleneknek, mint a nemeseknek, a sze-
genveknek, mint a gazdagoknak lelkekre, meggondolván, 
hogy mindeniknek lelkét az Úr maga képére teremtette, 
az Isten fia saját vérén megváltotta. Olyannak kell hát 
lenni az Isten szolgájának, mint a jó atyának, a ki min-
den gyermekeit egyaránt szereti. 

4-szer. Ha mikor a vétkezők és rendületlenül élők 
ellen ekhlézsiai fenyítékkel kell néki élni, mindenek iránt 
minden személyválogatás nélkül éljen, nem tartván semmit 
is, senkinek is reája való megharagvásátúl, mert néki 
az Isten, a kinek ő szolgája, parancsolja; Isteniül pedig 
jobban tartozik félni, mint az emberektül. Az Isten szol-
gájában úgy kell egyikben, mint a másikban a bűnt gyű-
lölni, úgy kell egyik ellen, mint a másik vétkező ellen 
feddőzni. Ugy, hogyha valamelyik gyülekezetben találtat-
nának megátalkodott Fáraók: akkor azok ellen legyen 
az Isten szolgája Mózes, ha gonoszra magukat, eladott 
Áchábok: legyen Illyés; ha tisztátalan életű Heródesek: 
legyen keresztelő János. 

5-ör. Ha történnék, hogy valamelyik gyülekezetnek 
tagjai közül sokan oly szegénységre jutnának, hogy éhei 
is csak meg nem halnának, akkor az Isten szolgája min-
den erejét arra fordítsa, hogy az ilyen szűkölködőket a 
maga értéke és tehetsége szerint, segítse, vagy felsegéllé-
sekben módot keressen. Jeruzsálemi püspök Cyrillus felől 
azt olvassuk, hogy mikor ilyen szükségben levő sok hall-
gatóit különben nem segíthette a templomnak minden 
ékességeit vagy edényeit eladta és úgy segítette. 

6-or. Mikor az Isten beszédéből tanításokat té-
szen, sem olyan tudományi ne tanítson, mely a Jézus 
Krisztus tudományával ellenkeznék, sem prédikállásának 
ne az legyen célja, hogy hallgatói azt mondják felőle, de 
ékesen szóló, de okos ember, hanem hogy a hallgatóknak 
úgy lelkükre tudjon beszélni, valami nemű szükségek van 
reája. Sem pedig soha készületlen, eleve való elmélkedés 
és tanulás nélkül, még legszorgosabb dolgában is, az Isten 
székibe ne menjen és ne prédikáljon, hanem adja meg az 
Isten beszédének azt a tisztességet, hogy valamit abbúl 
mond, eleve való készületbül és gondolkodásbul mondja, 
és csak az az ő egész célja, hogy hallgatói tanításábul 
épüljenek. Hogy pedig az Isten szolgája abban célját el-
érhesse, azokat az igazságokat, melyeket az Isten beszé-
débül prédikál, világosan, együgyűen és úgy. hogy hallgatói 
megfoghassák és érthessék, adja elől, mert az ilyen igaz-
ságokat sokkal jobban megtanulhatják, mint a melyeket 
periodice megcifrázott stylussal s beszédekkel prédikálnak. 
A mennyire lehet mind az által, a predikálásban éljen a 
Szentírásnak szavaival és stylusával. Azokat az igazságo-
kat pedig, melyeket prédikál, nem alá való dibdáb okokkal, 
hanem az Isten beszédébül és a józan okoskodásbul vett 
erősségekkel támogassa és erősítse. Azt olvassuk Hyeroni-
musról, hogy abban tartotta minden dicséretit hallgatoitul, 
ha úgy prédikálhatott, lelkükre úgy beszélhetett, hogy őket 
prédikálásával megsirattathatta. Olyan prédikációkat igye-

kezzünk mi is mondani, hogy minket is hallgatóink úgy 
dicsérhessenek meg. 

7-er. Ha valaki hallgatói közzül a hit dolgában 
tévelyeg és vallásának valamelyik articulusa iránt nem jó 
értelemben vagyon: mihelyt az Isten szolgája megtudja, 
mindjárt azon legyen, hogy az ilyen tévelygőt igaz útra 
visszahozza, az igazságokra az Isten beszédébül megtanítsa. 
Az Idvezítő ezt a kötelességét az Isten szolgájának, mint 
jó pásztornak ebben adja elől: mikor valakinek száz juha 
vagyon és azoknak egyike elmarad, eltévelyedik, elhagyja 
a 99-et és az eltévelyedett századikat megkeresi. 

8-or. Ha veszi észre az Isten szolgája, hogy a hall-
gatók közül némelyek egymással gyülölségben élnek, civa-
kodnak, perlekednek, veszekednek: kötelességének tartsa 
az ilyeket összebékéltetni. Minthogy hallgatói közül néme-
lyek gyengébbek, némelyek erősebbek, azért azokat fejnek 
eledelével, mint gyengébb eledellel, ezeket pedig vastagabb 
eledellel táplálja. 

9-er. Ha valamelyiknek az Isten szolgái közül ekklé-
zsiája üldöztetnék, ha csak a prédikátornak abban való 
maradása miatt, s az ekklézsia nagyobb veszedelemben nem 
forog, még a legnagyobb üldöztetésben is ekklézsiáját ott 
ne hagyja, hanem azzal tűrjön, szenvedjen, vigasztalja. 
Legyen bátor és erős, kövesse Dávidot, ki azt mondja: 
mikor a farkas és oroszlán juhaira ütöttek, el nem futott, 
hanem élete veszedelmével is kihúzta a juhot a farkas 
szájábul és az oroszlánnak fogai közül. Az Idvezítő: Job. X. 
Az olyan prédikátort, a ki mikor látja a farkast, elfut 
nyája mellől, nevezi béresnek és azt mondja, a jó pásztor 
még életét is leteszi az ő juhaiért és az erőtelen kezeket 
s reszkető térdeket megerősíti. Az Isten azt igéri (Jerem. 
XXIII: 4), hogy olyan jó pásztorokat adna a maga népé-
nek, a kik legeltetnék őket, kiknek pásztorságok alatt, nem 
félnének nem rettegnének és meg nem fogyatkoznának. 
Igv kell ma is az Isten lelki juhai körül pásztorkodni. 
Vajha adna ma is ilyeket az Isten a maga népének. Vajha 
a mely gyülekezeteknek adott, ád illendőképen becsültet-
nének. 

Közli: Thury Etele. 

I R O D A L O M . 

** F e l h í v á s m e g r e n d e l é s r e . Egy templomi éne-
ket írtam, az ezredévi isteni tiszteleten és az iskolai ünne-
pélyeken lehető használatra. Az ének egyszerű, dallamos 
és egészen templomi jellegű; orgonakiséret mellett a gyü-
lekezetek által előadható, olyan hangnemben írva, hogy 
férfiak, nők és gyermekek együtt énekelhetik, partitúrája 
pedig — mert négyes férfikarban van írva — orgona-
kiséretül alkalmazható. Férfikarban szintén előadható, ma-
gasabb hangnemből s vegyes karra is könnyű átalakítani, 
de leghatásosabbnak remélem orgonakiséret mellett. A 
melódia maga olyan hosszá, mint teszem a 90. zsoltáré, 
a szöveg négy versszakból áll. Kiadhatása a pártolás 
mértékétől függvén, tisztelettel kérem a megrendeléseket 
f. évi április 8-áig hozzám (Makkfalva, postaállomás hely-
ben, Marostordamegye) intézni. Egy példány ára 25 kr. 
= 50 fillér lenne. Esetleges nagyobb megrendeléseknél — 
ha kijöhetek vele — kedvezménynyel szolgálok. Benedek 
Dénes, ref. lelkész. 



** Emlékezés gyakorló lelkészi pályára cím 
alatt JBartha Mór nyugalmazott ev. ref. lelkész rendkívüli 
alkalmakra készült és elmondott dolgozataiból egy 15—1G 
ívre terjedő kötetet ad ki, melyben imák és beszédek 
lesznek. A könyv Révész B. egyházszertartási beszédei 
alakjában, a Csokonai nyomda kiállításában május elején 
Debrecenben fug megjelenni. Ára bérmentes küldéssel 
1 frt 60 kr., díszes. fekete vászon kötésben 2 frt 10 kr. 
Előfizetés és előjegyzés május l-ig Debrecenbe, a szerző 
lakására (Kis-csapó-utca 388. sz.) küldendő. A jónevü 
veterán író munkájára felhívjuk a t. közönség figyelmét. 

E G Y HÁ Z. 
A pesti egyházmegyei lelkészi gyámintézetek 

ügyében fontos határozatokat hozott a március 24-én tar-
tott rendkívüli egyházmegyei közgyűlés. Az egyházmegyé-
nek két gyámintézete van, úgymint a régi yyámintéeet 
33.353 frt tőkével és a stoláris gyámintézet 9018 forint 
alaptőkével. A közgyűlés elhatározta, hogy az előbbi gvám-
intézetet némileg módosított alakban továbbra is fentartja, 
a stoláris intézetet azonban feloszlatja. A régi gyáminté-
zetbe az új tag belépési illetmény fejében 300 frt tőke-
egyenleget és három osztályba sorozva ki 10, ki 8, ki 
6 frt évi járulékot fizet, mely illetményt a régebbi tagok 
is fizetik mind addig, míg a lő tagsági évet kitöltik. A 
stoláris gyámintézet vagyonáról következő módon rendel-
kezett. Az alapítványok (2000 frt) kiszállíttatnák s kamat-
jaik a mostani özvegyek gyámolítására fordíttatnak. Az 
özvegyek szerzett jogainak teljes biztosítására fogyó-tőke 
alakjában 4 % ra számítva még 2083 frt félretétetik, úgy 
hogy a gyámintézet özvegyei az eddig élvezett évi 53 frt 
helyett halálukig évi 55 frt állandó segélyben részesülnek. 
A még fenmaradó ( 9 0 1 8 - 4 0 8 3 = ) 4935 frt tőke a gyám-
intézet jelenlegi tagjai között a teljesített befizetés arányá-
ban kamat nélkül visszafizettetik. Mikor a stoláris intézet 
utolsó gyámoltja is kihal, akkor a stoláris intézet alapít-
ványi tőkéje s valószínűleg előálló pénztármaradéka (mert 
a 4%-ki számított gond perdu tőkéje jelenleg 6—7°/0-ot 
jövedelmez) átszáll az átalakított régi lelkészi gyámintézetre. 

Dunamelléki egyházkerületünk lelkészi al-
jegyzőjévé a presbyteriumok szavazatának többségével 
Lévay Lajos sárkereszturi lelkész, Lapunk munkatársa 
választatott meg. A szavazatbontáson, inárc. 27-én Szász 
Károly, Szilassy Aladár, Farkas József, Papp Károly, 
Kálosy József, Petri Elek és Hamar István jelenlétében 
konstatálta a bizottság, hogy összesen 289 érvényes sza-
vazat adatott be, melyekből Lévay Lajosra esett 170, Vörös 
Károly váci lelkészre 57, Fejes Dániel jászkiséri lelkészre 
18, Benedek László pándi lelkészre 8, Tóth Sándor fekete-
hegyi lelkészre 7 szavazat, a többi pedig 2—3-mával 
megoszlott. E szerint Lévay Lajos 25 szótöbbséggel mind-
járt az első szavazáskor aljegyzőjévé választatott. Az érde-
mes, szorgalmas és nagybnzgóságú lelkészt szeretettel és 
örömmel üdvözöljük egyházkerületünk díszes tisztikarában! 

A pesti ág. hitv. evang. magyar és német gyü-
lekezet f. é. március 29-én, virágvasárnapján tartotta 
meg évi közgyűlését. Ekkor jelent meg a gyülekezet 1895-ik 
évi jelentése, egyházi és iskolai számadásainak kivonata 
és e gyülekezet tagjainak névjegyzéke. Bt. Králik Lajos 
közfelügyelő és clr. Zsigmondi/ Jenő syndicus évi jelenté-
séből kiemeljük a következőket: A közös egyházi szük-
ségletek fedezéséhez 1581 tag összesen 6714 frt 50 krral 
járult. A tepmlomépítési alap kamataival együtt már 215.288 
forint 35 krajcárra rúg. A székes-főváros kultusz-célokra 
210 frtot, iskolai célokra 3000 frtot, hitoktatási célokra 
6000 frtot adományozott. A kolozsvári egyetem rendes 
tanárává kinevezett Böhm Károly igazgató helyébe az 
egyházi választmány Góbi Imre tanárt választotta igaz-
gatóvá. Az elemi és polgári iskola igazgatójává pedig a 
következő három évi ciklusra Falvay Antal választatott. 
Hudeez Olga kisasszony két évi próbaidőre segédtanítónő-
nek hivatott meg. 

Orgona felavatás Miskolcon. Az avasi ref. tem-
plom új orgonáját, a melyet özv. Kovács Jánosné és Kun 
Kálmán ajándékoztak az egyháznak, március 29-én, vasár-
nap avatták fel. A templomot, mely még a XIII. század-
ban épült, valláskülönbség nélkül nagy közönség töltötte 
meg. Az ünnepi beszédet Kun Bertalan püspök tartotta, 
A gimnáziumi énekkar szép egyházi dalokat énekelt. 

A brassói magyar evangelikus esperesség már-
cius 25-én ünnepelte megalakításának tizedik évfordulóját. 
Tíz évvel ezelőtt váltak ki a brassómegyei magyar luthe-
ránus egyházközségek a szász püspökség kötelékéből és 
léptek be a tiszai püspökségbe. Az ünnepélyt isteni tiszte-
let előzte meg, a melyen Moór Gyula főesperes kegyeletes 
szavakban emlékezett meg azon küzdelmes múltról, a mely-
ben Korodi és Molnár lelkészek fáradoztak a brassói ma-
gyarság tömörülésén egyházi tekintetben. Az isteni tisztelet 
után közebéd volt. Este pedig dal- és zeneelőadás rekesz-
tette be a szép ünnepélyt. 

A kassai ág. hitv. ev. anyaegyház évkönyve 
az 1895-ik évrői 79 lap terjedelemben a minap megje-
lent. Főbb adataiból kiemeljük a következőket: Szül. 38, 
konfirmáltatott 37 gyermek, meghalt 30 személy. Az egyház-
tagok száma 568, kik közül 241 tag 1300 frt egyházi adót 
fizetett. 327 egvháztag semmit sem fizetett. A hagyomá-
nyok és alapítványok főösszege 1870—1895-ig 70.390 frt 
80 krt tesz. Van virágzó népiskolája és felsőbb leány-
iskolája. Forgalmi kimutatása a mult évben 9945 forint 
83 krt tesz. Tőke vagyona 48,866 frt 61 kr. Az iskola 
költségelőirányzata 5532 frt 76 kr. Az egyház mult évi 
évi történetéből közli a helybeli fontosabb mozzanatok 
után Zelenka püspök évi jelentését a debreceni egyház-
kerületi közgyűlésen s püspöki programmbeszédét a rend-
kívüli miskolci közgyűlésen. Az iskola beléletére vonat-
kozó adatok után végül közli az évkönyv a helybeli 
lelkész Csiskó János két szép beszédét. Az egyiket az 
egyházpolitikai törvények életbeléptetése alkalmával, a 
másikat Sylveszter estéjén tartotta. A gyülekezet nyelve 
magyar és német, s az isteni tiszteletek is felváltva tar-



tatnak. Csak helyeselhetjük, hogy az egyházpolitikai tör-
vények folytán az egyházi cselekményekre vonatkozólag 
szükségessé vált konventi utasításokat is közzé teszi. — 
Minden tekintetben virágzó egyház. Felügyelője Benczúr 
Géza ügyvéd, gondnoka Beller Károly kereskedő. Tiszt-
viselői kara és egyháztanácsa nagy buzgóságot fejt ki 
a vallásos és egyházi élet minden ágában. Kassa városa 
haladásával a gyülekezet is évről-évről évre gyarapszik. 
Ezzel az évkönyvvel már a XVI-ik évfolyamot szerkesz-
tette a lelkész. (sz.) 

I S K O L A . 

Tanítók és tanulók a kiállításon. A kereskede-
lemügyi miniszter és a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
együttesen intézkedéseket tettek, hogy Magyarország min-
den tanítója és minden tanulója, szegény és gazdag egy-
aránt, és legalább egy pár napig megnézhesse az ezred-
éves kiállítást. A tanulók felrándulásainak szervezése a 
következőképen történik : A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter elrendeli, hogy a fővárosban az iskolai szünet 
június 15-én kezdődjék és szeptember 15-éig tartson. A 
főváros nagyobb iskoláit erre az időre kizárólag a tanuló 
ifjúság számára lakásoknak rendezik be, még pedig be-
rendeznek ilyen lakásokat: az V. kerületi gimnáziumban, 
az V. ker. reáliskolában, a VI. ker. reáliskolában, a VII. 
és VIII. kerületi gimnáziumban és a református gimná-
ziumban. A lakásokat vállalkozókkal rendeztetik be, a 
kikkel most folynak a tárgyalások. A tanulóknak semmi 
egyebet nem kell fizetniük, csak a takarításért egy cse-
kélységet és a bútorok kopásáért egy keveset. Az ellátást 
a tömegesen felránduló tanulók, a kiket mindig a tanáraik 
vezetnek, a kiállítás területén kapják a reggelit, ebédet és 
vacsorát. Hozzáértő vezetőkről az országos tanáregyesület 
gondoskodik. A vasutak is tetemes kedvezményeket nyúj-
tanak. A tanulók II. osztályú, III. osztályú jegyekkel jö-
hetnek, a harmadikon félárú jegyekkel. A kedvezményeket 
mind egybevetve, egy tízesztendősnél korosabb tanuló, a 
ki tehát mindenütt felnőtt számba megy, három napi 
budapesii tartózkodása, beletudva az utazást, élelmet, a 
belépő jegyeket, kerül: a XIV. zóna-távolságból 10 frtba, 
a VIII. zóna-távolságból 7"50 forintba, az 1. zóna-távol-
ságból 4'30 forintba. Még olcsóbb a népiskolai tanulók, 
a tanyai iskolák tanulóinak ellátása. Ezek barakkokban 
laknak s ott kapnak ellátást. Az útjok pedig két napi 
tartózkodással a XIV. zónába eső helyekről se kerül többe 
csak 3 forintba. Száz tanulónak a felhozása a legtávolabb 
vidékről se jár több költséggel, mint 300 forint. A leg-
nagyobb kedvezményt pedig azok a tanítók élvezik, a kik 
csekély fizetésért dolgoznak évszámra s a kik talán egy-
általán nem jöhetnének fel a millenniumi kiállításra. A 
kereskedelemügyi és a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
együttesen intézkedtek, hogy a tanítók, a kik 400 frtnál 
nagyobb évi fizetést nem kapnak (pedig a vidéki kisebb 

iskolák tanítói ezerszamra mind ebbe a csoportba tartoz-
nak) teljesen ingyen jöhessenek fel a kiállításra. A taní-
tók összeírásával, a kirándulások szervezésével és beosz-
tásával a tanfelügyelők vannak megbízva. 

EGYESÜLET. 

A magyar protestáns irodalmi társaság köz-
gyűlését az elnökség a vidéki tagoknak részint az egyházi 
sajtóban, részint magán úton többfelől kifejezett kívánsá-
gára, az előbb szándékolt időről (április 20-ika) május l-re, 
a kiállítás megnyitását megelőző nap délután 5 órájára 
tette át, abból a tekintetből, hogy a kiállítás megnyitására 
Budapestre feljövő tagoknak alkalmuk legyen a közgyű-
lésen részt vehetni. Miről a Társaság vidéki tagjait jó 
előre és azzal a kéréssel van szerencsém értesíteni, hogy 
közgyűlésünkön minél számosabban megjelenni szíves-
kedjenek. Budapest, 1896. márc. 30-án. Szőts Farkas, a 
társaság titkára. 

A nagypénteki ref. társaság az elzüllött gyer-
mekek számára menházat készül építeni a fővárosban. 
Az e célra szükséges telket jótékony adományokból már 
régebben megszerezte, de a menház építésének és fen-
tartásának költségei még mindig nincsenek meg. Nagy-
pénteken a Kálvin-téri és Fazekas-téri ref. templomban az 
istentisztelet alkalmával a menház építésének költségeire 
könyöradományokat fognak gyűjteni, még pedig a fazekas-
téri templomban: Bánffv Dezsőné báróné, Bánffy Györgyné 
báróné, Bóné Gézáné, Hegedűs Sándorné, Hómann Ottóné, 
Pótsá Ferencné és Szokolay Kornélné. — A kálvin-téri 
templomban: özv. Bénárd Lajosné, Csánky Dezsőné, Dá-
niel Ernőné, Heinrich Gusztávné, .Joannovics-Uray Irén, 
Maszák Hugóné, Parall Ferencné, Pejacsevicsné, Mikó 
Anna grófnő, Pejacsevics .lolán grófnő, Pejacsevics Ka-
tinka grófnő és Wlassics Gvuláné. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A király Vályi Lajos perbetei 

lelkész, komáromi- esperes, dunántúli egyházkerületi fő-
jegyző és volt püspök-helyettesnek az egyházi élet terén 
szerzett érdemei elismeréseül a királyi tanácsosi címet 
díjmentesen adományozta. Ad multos annos! — A tisza-
pallconyai egyházba Kovács Károly volt miskolci segéd-
lelkészt, a tisza-keszi-i egyházba Andó Lajos egerlövői 
helyettes lelkészt hívták meg a lelkipásztori állásra. — 
A budapesti ág. hitv. evang, főgimnázium vallástanárává 
egyhangúlag Bereczky Sándor budapesti hitoktatót, az 
»Evang. Családilap« szerkesztőjét, választotta az iskola 
fentartó testülete. 

* Zelenka Pál tiszakerületi ev. püspök a mult na-
pokban Farbaky J. egyetemes s Glauf P. és Strauch B. 
kerületi jegyzők kíséretében Hernád-Vécsére vitte a schles-



wig-holsteini Gusztáv-Adolf egyesületnek 5000 márkából 
álló adományát. Azután Eperjesen is megfordult s ott 
folytonos munkában teljes két napig időzött. Megszüntette 
a régi sallangos és költséges vizitációkat, hogy annál 
gyakrabban és kevesebb költséggel jelenhessék meg ott, 
a hol az ő egyházszervező és hitépítő munkásságára szük-
ség van. Eperjesen megvizsgálta mindkét ev. egyház pénz-
tárait, számadásait és költségvetéseit, végleg megállapította 
a főgimnáziumi államsegély fölemelésére vonatkozó szer-
ződési tervezetet, majd Gura Jenővel, az iglói egyházba 
meghívott segédlelkészszel papi vizsgálatot tartott. A kollé-
gium igazgató-választmányának úgy eperjesi, mint egy-
házkerületi tagjai csaknem teljes számmal megjelentek az 
ülésen, melyen dr. Schmidt Gy. kollégiumi felügyelő és 
Glauf Pál főesperes lelkész elnökölt. Végül ráért a püspök 
több magánlátogatásra s a theologusokkal való személyes 
érintkezésre is. Hozza őt Isten mennél gyakrabban a mi 
körünkbe! {sz.) 

* * A bécsi ev. theol. fakultás ápril 2-án ünnep-
lendi fennállásának 75-ik évfordulóját. 1821-ben nyitották 
meg az ágostai és a helvéthitvallású osztrák papnöven-
dékek e tanintézetét. Az egyetemmel nincs összeköttetés-
ben, hanem egyenesen a vallás- és közoktatási minisz-
térium felügyelete alatt áll. Az intézet hat tanára közül 
kettő dogmatikát ad elő, még pedig az egyik lutheránus, 
a másik református dogmatikát. A református dogmatika 
tanszékét dr. Böhl tölti be 1863 óta. 

* A vallásosság ápolása a német hadsereg 
körében. Vilmos német császár dicséretreméltó buzgalom-
mal fáradozik a hadsereg vallásos érzetének fokozása körül. 
Csak a legutóbbi időben kiadott, a szárazföldi hadsereg-
nek szóló parancsa után megjelent a napokban egy új 
parancs, mely a tengerészek templomlátogatását szabá-
lyozza. E szerint meghagyatott a parancsnokságoknak, 
hogy a tengerészeket az isteni tiszteleten való részvétel-
ben nemcsak hogy ne akadályozzák, hanem ellenkezőleg, 
a hajószolgálat sajátságait tekintetbe véve, azt rájok nézve 
lehetővé tegyék. 

* Nyilatkozat. Mi, a pozsonyi ág. hitv. ev. theol. 
akadémia alulírott hallgatói, előre kijelentve, hogy gyenge 
erőnkkel épenséggel nem akarjuk dr. Masznyik Endre, 
theol. akad. igazgató urat védelmezni, mint mesterünknek 
hű tanítványai kötelességünknek tartjuk, hogy a követ-
kező nyilatkozatot tegyük közzé: 

1. Tiltakozunk azon méltatlan támadások ellen, a 
melyet Szeberényi L. Zs. békéscsabai lelkész úr lapjában 
az »Evang. Egyházi Szemlé«-ben szeretett igazgató-taná-
runk tiszta hazafias és egyházias jelleme és magánbe-
csülete ellen intézett. 

2. Mint erre mi is kompetensek, ezennel tanúságot 
teszünk, hogy az Ige tudománya, a melyet nékünk igaz-
gató urunk napról-napra hirdet, a szentírás szerint való 
és igazán lelki épülésünkre szolgál. 

3. Hálát adunk Istennek, hogy dr. Masznyik Endre 
igazgató-tanár úr személyében oly valóban hazafias tudo-

mányos vezetőnk van, s így egyáltalán nincs ok. amiért 
Szeberényi Lajos Zs. úr rajtunk sajnálkozzék. 

Pozsony 1896. március hó 24-én. 
Majerik Győző, . Margócsy Aladár, Gsupkav János, 

Hajdú Lajos, Petrovics Pál, Porkoláb Gyula, Hajts Bálint, 
Blázy, Ferjancz Samu, Király Kálmán, Szabó Kálmán, 
Maliarik János, Geislinger Pál, Droba Márton, Dingha 
Sándor, Brózik Károly, Blatnyák György, Dedinszky Ala-
dár, Jahn Jakab, Melicharek János, Reif Pál, Sommer 
Gvula. 

460/1896. sz. P á l y á z a t . 
A lemondás folytán megüresedett szigetssentmilelósi 

lelkészi állomásra pályázat hirdettetik. 
Ezen állomással az 1886-iki hivatalos becslés szerint 

1000 frt évi jövedelem van összekötve, és így jelenleg 
III. osztályú. 

Pályázati határidő: 1896. május 10. 
Pályázati kérvények az egyházkerületi elnökség által 

kiállított, illetőleg a dunamelléki egyházkerület 1884-ik 
évi kgy. jk. 48. p 13-ik ol. értelmében esperesileg is meg-
erősített minősítvényi oklevéllel (időközi szolgálati bizo-
nyítványok, valamint papi oklevelek és iskolai bizonyít-
ványok is elmaradhatnak) igazoltan BuJcsay Sándor espe-
reshez Kúnszentmiklósra intézendők. 

Budapest, 1896. március hó 31-én. 

Szász Károly, 
dunamelieki ref. püspök, 

147/95—96. P á l y á z a t . 

A budapesti ág. hitv. ev. főgimnáziumban megürült 
classica-philologiai (latin-görög) tanszékre pályázat hir-
dettetik. 

Kívánatos, hogy a pályázó a philosophiai propae-
deutiea tanítására is képesítve legyen. 

A tanszékkel járó javadalom: 1600 frt, (egyezer 
hatszáz forint) fizetés és lakáspénz egy összegben s 50 frt 
(ötven forint) ötödéves pótlék, ha rendes, 1000 frt (egyezer 
forint), ha segédtanár alkalmaztatik. 

Pályázni kívánók életkorukat, eddigi alkalmaztatá-
sukat, képesítésűket igazoló okmányaikat folyó évi április 
hó 20-ig az igazgatósághoz küldjék be (Góbi Imre, ev. 
főgimnázium, Deák-tér.) 

Hivatalát a megválasztott f. évi szeptember hó elején 
köteles elfoglalni. 

Kelt Budapesten, 1896. március 20-án. 

2—2 
Dr. Wágner Géza, 

első isk. felügyelő. 

Az első évnegyed, lejárta alkalmából negyed-
éves előfizetőinket t isztelettel kérjük, hogy eló'fize-
tésöket megújítani szíveskedjenek. 

IlORNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDA.)A BU1)APF.8TKN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
S j s e r k e s z l ő s í g ; : 

IX. kerület, Pipa-utca US. szám,, l iová a kéz i ra tok 
e imzendök. 

Kiadő-hivatal : 
//orni/átiszkf/ Viktor könyvkeresleedése (Akadémia 
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Püspöki körlevél a millennium tárgyában. 
A dunamelléki ev. ref. egyházkerület összes egyházainak 

és iskoláinak, lelkészeinek és tanítóinak üdvözlet ! 

Hazánk ezredéves ünnepében e hazának 
minden hű polgára fenclobogó szívvel, Isten 
iránti hálával s szeretet t hazánk ós nemzetünk 
fenmaradása , haladása, felvirágzása és boldog-
sága iránti buzgó imával vesz részt. 

E haza és nemzetünk legmagyarabb népe, 
a magyar re formátus egyház sem maradha t há t r a 
az ezredév ünneplésében ; kik e nemzet jó és 
rossz napjaiban mindig hivek m a r a d t a k : teljes 
szívvel, lélekkel kell ez ünnepben most is részt 
venniök. 

Püspök tá r sa im példáját követve s különösen 
Egye temes Konventünk Elnökének felhívására : 
hogy az összes re fo rmátus egyházainkban ós 
iskoláinkban egy időben ta r tassék az ezredéves 
ünnep, hogy így egyetemes magyar reformál t 
egyházunk összessége egyesült buzgó imádságban 
emelkedjék az egek urához — nem várhatva 
be a csak e hó végével t a r tandó Egyetemes 
Konvent intézkedését — jelen körlevelemmel 
felhívom a vezetésem alatt álló Egyházkerüle t 
összes egyházait (presby.teriumait) és lelkipász-
torait , felső- és közép- ós nép-iskoláit, t anára i t 
és tanítóit , hogy 

f . évi május hó 9-kén az iskolákban — 
május hó 10-kén (vasárnap) pedig a templo-

mokban, az ezredéves ünnepet isteni tisztelettel üljék 
és ünnepeljék. 

És pedig : 
1. Az elemi iskolákban, a megelőző vasár-

napon a templomban tör tént előzetes kihi rdetés 
után, a lehető csinossággal feldíszített iskola 
te rmében — vagy kedvező idő esetén az iskola 
udvarán — nemzeti szinű zászló alatt, a gyer-
mekek ünnepi ruhában je lennek meg s az ünne-
pély a Kölcsey hymnusának első verse elének-
lósóvel nyittatik meg. Ezután a lelkész, esetleg 

tanító-káplán, alkalmi imát mond — mire a tanító 
(a hol több tanító van, az igazgató, esetleg az 
iskolaszék elnöke) lelkesítő beszédet ta r t az ifjú-
sághoz, melyben az ezredéves ünnep jelentőségét 
kiemelve, a tanulókat vallásos és hazafias érzel-
mekre és e rényekre buzdítja. Ezután a gyer-
mekek (fiúk és leányok felváltva) hazafias ver-
seket szavalnak, tankönyveikből Magyarország 
tör téne tének egyes főbb mozzanatait , nagy fiainak, 
hőseinek életét stb. mondják fel s vallásos és 
hazafias énekeket (zsoltárok, dicséretek stb.) 
énekelnek. Az ünnepélyt imádság fejezi be. 

2. A felsőbb- és közép iskoláikban (theologia, 
jogakadémia, gimnáziumok, tanító-kópezde) az 
ünnepély megtar tása ós sor rendje i ránt az ille-
tékes igazgató-tanács, a tanár i testület tel s eset-
leg az i f júságnak is bevonásával, saját hatáskö-
rében intézkedik. 

3. A templomban renclés vasárnapi istentisz-
telet tar ta t ik : az a lkalomnak megfelelő imádsággal, 
egyházi beszéddel és énekkel, melyeknek meg-
választása ós r end je a lelkészekre van bízva. 

Mind a három rendbeli ünneplés, a meg-
előző vasárnapon teendő előleges templomi ki-
hi rdetésen kívül, a község elöl járóságának, a 
helyben netalán levő közintézetek igazgatóságának, 
a többi felekezetek lelkészei s elöljáróinak is 
tudtul adandó s azok az iskolai ós templomi 
ünnepekre ünnepélyesen meghívandók. 

A helyiségekben előleges t isztogatás s ren-
dezés végzendő; az épületek (templom ós iskolák) 
nemzeti zászlókkal ékítendők, hogy az ünnepé-
lyesség, hozzánk illő pur i tán egyszerűséggel 
ugyan, ele külsőleg is kifejezést nyerjen. 

Végre ne mulaszszátok el, az ezredévi ünnep 
emlékére élőfákat, oltott vagy vad csemetéket 
ültetni az iskola udvarán , a paplakon, a tem-
plom körül -—- a ta la jnak megfelelő s abban 
ál landóságot igérő fanemekből — akác-, tölgy-, 
nyár-, fenyő- vagy gyümölcs-fákat : almát, diót; 
hogy felnőve, megizmosodva, a következő nem-
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zedékeknek is tanuk legyenek s azokat Magyar-
ország ez ezredéves ünnepére emlékeztessék! 

Udv ós békesség mindazoknak, kiknek e 
körlevél szól! Áldás hazánkra és nemzetünkre , 
az ú jabb ezredév küszöbén! 

Budapest , 1896. április 2-án. 
Szász Károly. 

A Károlí-biblia revíziója. 

»Tíz éve már, hogy a londoni British and 
Foreigne Bible Society a Károli Gáspár három 
százados magyar bibl iafordí tásának átnézését (re-
vízióját) s a mai kor nyelvéhez s ízléséhez alkal-
mazott új kiadását célba vette s ennek kivitelére 
a mindkét hitfelekezetű magyar protes táns egy-
ház több kiváló bibl iatudósa egyesült. 

A Budapesten 1886-ban tar tot t alakuló érte-
kezleten, majd 1890-ben a Károli Gáspár szobor-
ünnepélye alkalmával Sárospatakon tar tot t érte-
kezleten a revízió alapelvei megvitatva, nagyjában 
megállapít tat tak ;a munka közegyezéssel kiosztatott, 
az egyes könyvek revíziójára s felülvizsgálására, 
a munka tá r sak önkéntes vállalkozásával, kijelöl-
tettek s lelkesedéssel kezdtek a munkához. 

Azonban előre nem láthatot t körülmények 
léptek közbe s el nem hár í thatot t akadályok 
tolultak a gyorsan megindult m u n k a elé. A három-
tagú vezető bizottság két jelesét, dr. Ballagi Mórt 
és Hunfalvy Pált, a halál r agad ta el s így a 
vezetés a három közt leggyöngébb kézben marad t ; 
a buzgó munkások közül Keresztes József ós 
Fröhlich Róber t elhaltak, mielőtt a vállalt munka-
részt befejezhették volna; s a legerősebb munka-
erőt, Szilády Áront (ki a Mózes öt könyve s a 
Salamon Példabeszédei ós Préd iká to ra revízióját 
vállalta el) részint egészségi, részint más okok 
akasztot ták meg a munkában, mielőtt Mózes 
második könyvét is teljesen befejezhette volna 

Mindez — és még sok egyéb — hát rá l ta t ta 
s késleltette a munkát . Most a pótolhatat lan 
veszteségek s az elveszett idő visszaszerezhető 
nem volt ugyan, de az akadályokat s ikerül t el-
hárí tani s a munka ismét megindult , azzal a 
biztos kilátással, hogy többé fennakadni nem fog. 

Midőn most, az átnézett I íárol i - fordí tás első 
zsengéjét: Mózes öt könyvét s a Józsuó könyvét, 
az összefüggő s egy egészet tevő Hexateuchot, a 
Biblia-társaságnak, a munka tá r saknak s a mindkét 
felekezetbeli prot. Egyházi Lapoknak bemutatom, 
van szerencsém jelenteni egyszersmind, hogy foly-
tatólag a Birák és Ruth könyvei már nyom-
tatva, Sámuel már szedésben, s a következők 
részint már fölülvizsgálat alatt, részint még ké-
szülőben vannak. 

Mózes első és második könyvét Szilády 
Áron, a ha rmad ika t ós negyediket Radácsi György, 
az ötödiket L imberge r István, a Józsuó könyvét 
Poszvék Sándor dolgozta át, a két utóbbi t is 
Radácsi György vizsgálta fölül s javította. Most 
ez a hat könyv, mely együtt az ü - tes tamentom 
törzsöke s a fordí tásban — a nyelvezetre, kife-
jezésekre, nevek í rására stb. — irányadóul szol-
gál: a m u n k a t á r s a k n a k a továbbiakra nézve kü-
lönös figyelmébe ajánltat ik, hogy az egész revízió 
lehetőleg egyöntetű legyen.« 

E nagyfontosságú je lentés kíséretében folyó 
hó 7-ikéről keltezve kaptuk Szász Károly püspök 
úrtól a Károli-biblia revíziójából a lő1/* nagy 
nyolcadrótű ívnyi első részt, mely a Mózes öt 
könyvét és Józsuó könyvét tar talmazza. 

Nagy a mi ö römünk s bizonyára a magyar 
prot. közönségé is a fölött, hogy végre-valahára , 
post tot discrimina re rum, szemmel lá that juk a 
javított biblia-fordítás első zsengéjét. És nagy a 
mi óhaj tásunk s bizonyára osztozik benne minden 
protes táns hitfelünk, hogy minél hamarabb lát-
hassuk a teljes revideált bibliát. 

Soha jobbkor nem jött s nem jövend a re-
videált biblia, mint épen napja inkban. Hitfeleink 
körében — főként a belmissziói mozgalmak ha-
tása alatt — vallásos ébredés jelei kezdenek 
mutatkozni. Soha annyi vallásos könyv és biblia 
példány ebben az országban el nem kelt, mint 
a két -három utolsó esztendőben. Ezt a vallásos 
lendületet csak szélesíteni és erősíteni fogja a 
I iároli-fordításnak célba vett javí tása és a mai 
kor nyelvéhez és ízléséhez alkalmazott új kiadása. 

A most megjelent revizió-rószlet é r téke felől 
a szakértők bírálata van hivatva véleményt mon-
dani. Lapunk is gondoskodik róla, hogy il letékes 
tollból kr i t ikát hozzon a munkáról . De elisme-
résünke t és há lánkat már most előlegezhetjük 
mind a brit és külföldi bibl ia-társulatnak, mely 
példás áldozatkészségével a nagy munká t lehe-
tővé teszi, mind a revíziót végző szellemi mun-
kásoknak, s köztük különösen Szász Károly 
püspöknek, ki a m u n k a utolsó revízióját és köz-
ponti intézését végzi. 

A megjelent biblia-részlet teljességgel nem 
új fordítás aka r lenni, hanem a Károli Gáspár 
fordí tásának gondos átnézése, nyelvének a mai 
kor kívánalmaihoz alkalmazásával, de ódonszerű-
ségének s a biblia zamatának megóvásával, hogy 
bibliaszerető népünk s bibliás művel t je ink és 
lelkészeink annál könnyebben megkedvel jék és 
befogadják. 

Adja a kegyelem Istene, hogy ama XVI. szá-
zadbeli »istenes vén ember«-nek magyar bibliája 
a XIX. század is tenes embere inek zengzetes 
nyelvén megifjodva, megerősödve folytassa a 



lelkek nemesítésének ós üdvözítésének dicsőséges 
munkáját, s hogy különösen a társadalom mű-
veltebb osztályainál ismét otthonossá válván az 
Isten igéje, leikökben a meggyengült valláser-
kölcsi hit ós élet újból megszilárduljon ! 

Sz. F. 

A soeialis mozgalmak áttekintése és 
bírálata. 

Felolvastatott a budapesti ref. ifjúsági egyesület febr. 10. és 17-iki 
összejövetelén 

Tisztelt közönség! A mult tavaszszal szokatlan meg-
bízatást kaptam. Egy miniszteri hivatalnok vezetett hozzám 
egy sereg kálvinista gyári munkást, helyesebben inast — 
többnyire székely fiúkat — oly célból, hogy vasárnap 
délelőttönként nekik egy kis isteni tiszteletszerű vallás-
erkölcsi oktatást adjak. De nem ez a szokatlan a dologban, 
sőt inkább ez mind előttem, mind Önök előtt nagyon ter-
mészetesnek látszik s azóta a kormány általánosan köte-
lezőleg elrendelte az inasok vallásos oktatását; hanem az 
az utasítás, melyet az illető úr nekem bizalmasan adott^ 
minő szellemben végezzem én a reám bizott munkát Ez 
az utasítás megmondta, hogy az intéző köröknek ezen 
munkásifjak ideküldésével az a célja, hogy megóvja őket 
korunk socialistikus, anarchistikus szellemétői, vagy leg-
alább csökkentse és ellensúlyozza ennek hatását. Követ-
kezőleg nekem is az a féladatom, hogy hitöket és erköl-
cseiket erősítsem s a mennyire lehet, a vallás világánál 
mutassam ki és értessem meg velők a socialista vezérek 
által megváltó elvekként hirdetett tanok képtelen, lehetet-
len voltát, az anarchismus iszonyatosságait, hogy ez által 
mintegy inmunisokká váljanak a később jövő csábítások 
és szédelgésekkel szemben. 

Tisztelt közönség! A hallottak után elgondolkoztam 
e dolog felett: ime a hatalmon ülők a valláshoz, a sok-
szor gúnyolt és kicsinyelt valláshoz folyamodnak, mikor 
a társadalom testén veszélyes és ragadós betegségek dúl-
nak. Most elküldik őket, kit-kit a maga egyházához, a 
maga papjához : tanítsátok őket hitre, erkölcsre, becsületre, 
és mentsétek meg a socializmustól. Vájjon őszintén híszik-e, 
hogy a vallás leghathatósabb orvosa e társadalmi bajok-
nak. vagy pedig csak abból a régi gőgös felfogásból in-
dulnak ki, jó a vallás a szegény népnek, hogy fegyelmezze 
és féken tartsa*?! És mindegy-e nekik, akármelyik vallás: 
keresztyén, zsidó, mohamedán, kinek-kinek a magáé? Vagy 
talán mégis Krisztust erősebbnek tartják a többinél ? És 
hát, mást küldenek, azt látjuk, de vájjon ők is jönnek-e 
a Krisztushoz? Szükségesnek látják-e, hogy ők is köze-
ledjenek az orvoshoz, ők a gazdagok, a kormányzók, ne 
csupán a szegények, a kormányzottak? 

Ezek és ezekhez hasonló kérdések és gondolatok me-
rültek fel lelkemben és ösztönt adtak arra, hogy a soeialis 
bajokat és kérdéseket multjokban, sajátos természetükben 
és a keresztyénséghez való viszonyukban egy kissé vizs-
gáljam. És gondolataim során megerősödtem ama régi 

meggyőződésemben, melyben minden mélyebben gondol-
kozó emberrel osztozom, hogy csak az igazi keresz-
tyénség, hogy úgy mondjam, a Krisztus keresztyénsége 
képes megoldani ezt a nehéz csomót, melyet nem lehet 
karddal ketté vágni, a mely körül zavarodottan állnak 
e világ bölcsei. És ha a kormány praeventiv intézkedé-
sével nem csupán általában a valláshoz, hanem egye-
nesen a ker. valláshoz, ennek szelleméhez, magához a 
Krisztushoz akarta küldeni azokat, a kiket félt és a kik-
től fél is egyszersmind, úgy ezzel az első helyes lépés 
megtörtént s következnie kell a másodiknak, hogy a 
munkaadók, a felsőség s az egész társadalom is jöjjön 
utánuk ezen az úton, azaz: necsak küldje, hanem vezesse 
őket a Krisztushoz! 

A ki azt hinné, hogy a socialistikus kérdések csak 
korunk nehéz problémái közé tartoznak, nagyon csalód-
nék. A mennyire az emberiség történetében vissza tudunk 
menni, a fejlődésnek minden nevezetesebb fokozatán fel-
üti fejét ez a baj s a legnagyobb gondolkozók lelkét fog-
lalkoztatá. Addig természetesen, mig az ember nem népe-
síté be a hegyeket és völgyeket, míg az egész vidékek 
pihentek lakatlanul, vagy legfeljebb egy-egy pásztortörzs 
hajtá rajtok keresztül nyájait, míg sem iparról, sem ke-
reskedelemről szó sem lehet, hanem barmai után s a föld 
dús gyümölcséből él az egyszerű ember, addig sociális 
bajokról és küzdelmekről szó sem lehet. Midőn Ábrahám 
és Lót s ezek pásztorai között versengés támad, egész 
természetességgel mondja Ábrahám Lótnak: Avagy mind 
ez egész föld nincsen-e te előtted? Kérlek válj el tőlem; 
ha te balkézre ménendesz, én jobb kézre megyek; ha 
pedig te jobbkézre ménendesz, én balkézre megyek (Gen. 
13, 9.). Elég tágas a föld, elválnak egymástól s ezzel meg 
van oldva a kérdés. 

De mikor aztán megszűnik a pásztorélet s azzal 
együtt az örökös bolyongás, s helyhez köttetik az ember; 
az elnépesedett családok, nemzetségek, törzsek néppé, 
nemzetté válnak és betöltik a földet; falvak, városok, 
államok jönnek létre, melyekben földmívelés, ipar, keres-
kedés, tudomány, művészet — röviden civilizáció kezdő-
dik s az emberek egymásért s egymás által élnek — ott 
már igenis megvannak a sociális kérdések s törvények 
által kell szabályozni a polgárok egymáshoz s a közös 
tulajdonhoz való viszonyát. 

De a tapasztalás azt mutatja, hogy ezeket a viszo-
nyokat teljesen megnyugtatólag s végérvényesen szabá-
lyozni ilyen űton soha sem lehetett és semmiféle törvény-
hozás nem gátolja meg. hogy ezek a sociális kérdések 
a törvény fedezete és ellenőrzése alatt teremtett viszonyok 
közepette is időnként, bizonyos korszakokban, ki ne éle-
sedjenek, annyira, hogy az egész addigi társadalmi ren-
det rombadöntéssel fenyegetik. Sokszor a fejedelmek és 
előkelők zsarolása vagy hosszas háborúi, vagy elemi csa-
pások is siettetik ezt a processust, de sokszor egész ter-
mészetes, lassú fejlődés eredménye: a nagy vagyon vonzza 
a kicsit, a tőkével nem bír konkurrálni a szegény s las-
sanként a birtok kevesek kezében halmozódik össze, mig 
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a nagy tömeg nyomorában majd egymást falja fel. Ugy-e, 
hogy a való életből van merítve Krisztusnak ama kese-
rűen igaz mondása: a kinek van, annak adatik, a kinek 
pedig nincs, a mije vagyon is, elvétetik (Máté 25, 29.). 

A gazdag ember vígan él, a szegény pedig lármázik 
és dühöng és sokszor hasonlatos az eszkimóhoz, ki 
leszúrja szomszédját, mert hát »sok az ember, kevés 
a fóka*. 

Már az egyiptomiak történetében olvassuk, hogy a 
szegény nép a faraók gazdag országában sokszor iszonyú 
nyomornak volt kiszolgáltatva. Egyfelől a faraók véres 
harcai, másfelől terhes építkezései, miket ma is bámu-
lattal csodálunk, teljesen elcsigázták és sarcolták a népet. 

Mért él a pór ? — A gúlához követ 
Hord az erősnek, s állítván utódot 
Jármába, meghal. — Milliók egy miatt. 

— mondatja Madách az egyiptomi rabszolgával. Ilyen 
nyomorban éltek a zsidók is a szenvedélyes építő II. Ramses 
alatt, s nem volt más út a menekvésre, minthogy fia 
Meneptah alatt kivándoroltak Mózes vezetése alatt. Igv 
oldották meg a kérdést. De az egyiptomi nyomorúságnak 
emlékét soha nem feledhette Izrael, úgy hogy jóval később 
is, midőn a törvényadó a Jáhvé nevében nagy részletes-
séggel szabályozza a vagyon- és szegényügyet, erre ala-
pítja, ezzel indokolja intézkedéseit s ezzel ösztönzi mél-
tányosságra Izráelt: megemlékezzél róla, hogy te is szolga 
voltál Egyiptom földében ;Deut. 24, 18. 22. stb. Ezek a 
törvények nagyon is magukon viselik a méltányosság jel-
legét és jóval magasabb ethikai színvonalon állanak, mint 
az egykorú népek bármelyikéi. Már maga az alapelv, 
mely szerint a birtok nem az egyesé, mint ma, nem is a 
mindenható államé, mint Plátó »Respubl ikájában és 
Lykurgos törvényeiben olvassuk, hanem a Jehováé s ezért 
elidegeníthetetlen, már ez maga mérsékelte a kapzsiságot 
s könyörületre intett. Ebből az alapelvből folytak az egyes 
intézkedések: a szombat-év minden 7-ik, a jubileumi év 
minden 7 X 7 után következő vagyis 50-ik évben, mikor 
a földnek megmunkálatlanul kellett pihennie, s a mit még 
így is termett, az a szegényeké és jövevényeké. Ekkor 
az adósság eltörültetett az elidegenített birtok visszaada-
tott, a rabszolga felszabadult, kinek egyébiránt máskor is 
jogában állott magát megváltani, vagy megváltatni. Az 
aratáskor vagy szüretkor az elmaradt gabonafejek vagy 
fürtök a szegényeké, kiket egyébként is a gazdagabbak 
jóindulatába ajánl. (Lásd mindezekre nézve a Lev. XXV. 
Deut. XV. XXIV-et stb.) 

Ezeknél szebb, magasztosabb intézkedéseket törvény 
már nem tehet, de épen ezek hozatalának szüksége mu-
tatja azt, hogy a nyomor és visszaélés nagy volt Izrael-
ben, melylyel szemben a törvényhozó veszi pártfogásába 
a szegényeket, de hozzá tehetjük, hogy nem nagy ered-
ménynvel, az égbekiáltó ellentéteket ő sem tudta kiegyen-
líteni. Növeli a nyomort a politikai szerencsétlenség; a 
babyloni majd perzsa uralmat követi a görög, az egvp-
tomi, a szir, majd a római s mindegyik szipolyozza a 

népet. De legterhesebb a római járom vala. A hűbéres 
királyok, a lelkiismeretlen és kegyetlen prokurátorok any-
nyira zsarolták a népet, hogv a szegénység általános volt. 
A nyomor tetőfokán a nép egyetlen reménye a Messiás 
eljövetele volt, melytől nemcsak lelki, hanem testi, vagyoni 
enyhülést is várt. S midőn a Messiás egyre késett, a két-
ségbeesés egymásután rövid időközökben forradalmakban 
tör ki s Theudás, Galileus Júdás, majd Barkochba veze-
tése alatt irtózatos háború folyik, mely végre is a nép 
millióinak vérében fojtatik el s a zsidó állam tönkrejutá-
sával végződik. 

Íme az igéret népének mennyi nyomor jutott osz-
tályrészül. 

És ha más népek történetébe tekintünk bele, itt is 
akadunk számos példára. Midőn a kicsiny Spártában a 
hódító és uralkodó dór faj törzseinek és családainak bir-
tokában dús vagyon halmozódott össze s velük szemben 
a leigázott laconiaiak között hova-tovább nagyobb lőn a 
szegénység, annyira, hogy gyakori forradalmakban tört ki, 
Lycurgus törvényei kisérlették meg kiegyenlíteni az elmér-
gesedett ellentéteket a fényűzés megtiltása, a nyilvános 
közös étkezés behozatala, a gyermeknevelés államosítása 
és az arányosabb földfelosztás keresztülvitele által. Körül-
belül hasonló alapelveken nyugszik a Plátó bölcsészi agyá-
ban megszületett eszményi állam, melyet a bölcsek kor-
mányoznak s melynek mindenhatósága teljesen elnyeli az 
egyéni akaratot és szabadságot. 

És hogy a rómaiak történetébe pillantsunk bele, 
nem ismeretlen előttünk az elszegényedett plebejusoknak 
a szent hegyre való kivonulása, midőn az utolsó király: 
Tarquinius Superbus megbuktatása után s épen az ellene 
viselt háború következtében beállott nyomasztó szegény-
séget tovább viselni nem bírták. Fontos politikai jogok 
adása által térítik vissza. Ez még Róma történetének kez-
detére esik, a mikor az ország határa még csak Róma 
város környékét zárja be. Néhány század múlva, mialatt 
az óriás léptekkel fejlődő ifjú állam Itáliában és Itálián 
kívül rengeteg hódításokat tesz. a baj fokozott mértékben 
üti fel fejét, csakhogy más alakban. Az a plebejus osztály, 
mely egykor a szent hegyre vonult ki, mely megalapította 
a szabadságot, meghódította Itáliát, lassanként eltűnt, a 
folytonos háború megtizedelte s a rabszolga sereg leszo-
rította s előállt egy tunya, koldústömeg, hazafiság, 
polgári önérzet és vagyon nélkül, mely éhesen leste a 
milliomos dölyfös arisztokrácia kezéből a koncot. Ezen 
a romlással fenyegető helyzeten akartak javítani a ne-
meslelkű Gracchusok, mint néptribunok egyfelől a fő-
uraknak törvénytiszteletre szorítása s a vagyonszerzés 
korlátozása által, másfelől a népnek polgári önérzetre 
ébresztése, állami birtokoknak parcellázása s a nép 
között való kiosztása segélyével. De a Gracchusoknak 
életökkel kellett megfizetniök a nép érdekében tett s 
az arisztokrácia ellen irányuló merész kisérletöket. De 
Róma is keservesen lakolt, hogy legkitűnőbb fiai szavára 
nem hallgatott, alig néhány évtized alatt egymást érték a 
fölkelések, miket a kiéhezett nép a nemesek ellen támasz-



tott.. A szicíliai rabszolgák fellázadnak gazdáik, az itáliai 
népek Róma ellen, spartakus és gladiátorai a római urak 
ellen és ha véres harcok után mindezen felkelések a lá-
zongók vértengerébe fojtattak is el, a helyzet nem javult, 
sőt a nép annál félelmetesebb lett, elannyira, hogy a ké-
sőbbi császárok gabona és élelmiszerek kiosztása, gazdag 
ajándékozás és érzéki mulatságok rendezése által igyekez-
tek elcsitítani. De mindez csak pillanatnyi eredménynyel 
járt s mert gyökeres javítás nem történt, a népből a nyo-
morúság kiölte a hazaszeretetet s a rengeteg birodalom 
külsőleg és belsőleg alásülyedt, szétmáladt. 
(Folyt, köv.) Marton Lajos, 

hitoktató. 

I S K O L A Ü G Y . 

A népoktatási törvény revíziója. 
Mutatvány szerzőnek »Teendőink a népoktatás terén« című most 

megjelent művéből. 

A népiskolai közoktatás rendezéséről szóló 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. életbelépte óta letelt negyed század alatt nép-
nevelésünk előbbrevitele tekintetében tagadhatatlanul sok 
történt. Áldozatkész iskolafentartók: állam, községek, hitfele-
kezetek, társulatok és magánosok nagy számban állítottak 
új iskolákat, azok fentartására újabb milliókat fordítanak, 
az iskolába járók száma szintén megkétszereződött. Szóval, 
ha népoktatásügyünk külterjes fejlődését mérlegeljük, azzal 
egészben meg lehetnénk elégedve. Ámde, há iskoláink bei-
életét. azoknak az életre kihatását teszszük vizsgálódásunk 
tárgyává, az már kevésbbé kelthet bennünk megnyugvást. 

E sorok célja röviden rámutatni azon hiányokra, a 
melyek népnevelésünk intenzív fellendülését zsibbasztják 
s megjelölni azon módokat, a melyek által ezen hiányok 
megszüníethetők. 

Az egyházpolitika által közéletünkben felkeltett hul-
lámok elsimulván, a közoktatási kormány is most már 
nyugodtabban foglalkozhat a közoktatás minden ágának 
előbbrevitelével. Örömmel tapasztaljuk, hogy Wlassics 
Gyula közoktalási miniszter erejének, tudásának és nemes 
ambíciójának egész teljét a közoktatási kérdéseknek szen-
teli, s alig egy évi minisztersége alatt az egész vonalon 
pezsgő élet és a legszebb reményekre jogosító mozgalom 
észlelhető. A képviselőházban tartott programmbeszédében 
egyik teendőül a népoktatási törvény revízióját jelölte 
meg. Ha sikerülhetne e revízió a maga egész teljében, 
ezzel minden hiány egyszerre meg lenne szüntetve, s az 
új ezredévet egyszersmind népoktatási ügyünk aranvkor-
szakának hajnalaként üdvözölhetnők. Azonban nem titkol-
hatjuk aggodalmainkat a tekintetben, hogy a törvény egész 
revíziójára ma még az időt megjöttnek és alkalmasnak 
nem találjuk. Közéletünk még nem egész nyugodt ily nagy 
horderejű kérdésnek szőnyegrehozatalára; egyes sarkkér-
désekben a nézetek még nem eléggé tisztultak; az állam 
pénzügyi helyzete még nem erősödött meg annyira, hogy 
az ezzel járó jelentékeny költségtöbbletet megbírná. 

Ezen, tagadhatatlanul fenforgó nehézségek azonban 
nem szolgálhatnak akadályul arra nézve, hogy a törvény 
legaktuálisabb hiányain ne segítsünk, vagyis, hogy a rész-
lege,> revíziót mielőbb ne foganatosítsuk. Hiszen 1868. óta 
már több lépést tettünk ily irányban az 1875: XXXII., 

1876: XXVIII., 1891: XLIII. s az 1893: XXVI. törvény-
cikkek meghozatala által; mehetünk most ismét tovább 
egy pár lépéssel; ezzel is javítunk a helyzeten, megszün-
tethetünk néhány égető hiányt. 

De hát mely irányban történjék az a részleges re-
vízió ? Mielőtt e kérdésre feleletet adnánk, előbb tisztába 
kell jönnünk azzal, hogy a népnevelés az államnak képezi 
elsőrendű feladatát, s hogy a többi tényezőknek csakis 
azon határig lehet jogosultságuk a népnevelésnél közre-
munkálniok, a mely határon belül teljes megnyugvást 
nyújthatnak a tekintetben, hogy hatáskörükben a saját 
érdekeik munkálása mellett egyszersmind biztosítani képe-
sek a népneveléshez fűződő fontos állami érdekeket. 

A népoktatásügynek az állami feladatok sorába tar-
tozósága elvitázhatatlan; de ennek még nem múlhatatlan 
folyománya az összes iskolák államosítása. Megadhatja az 
állam a jogot más tényezőknek is arra, hogy saját külön-
leges céljaikból iskolákat állíthassanak és fentarthassanak ; 
de azt elengedhetetlenül meg kell követelnie, hogy a nem 
állami iskolafentartók biztosítékot nyújtsanak az állami 
érdekek megóvására. 

Ezen biztosítékok közül legbecsesebb, ha az állam 
teljes megnyugvást szerezhet a felől, hogy különböző jel-
legű iskolákban működni hivatott tanítók képesítése az 
állam érdekeinek minden tekintetben megfelelő. A közép-
iskoláknál ezen érdek az 1883. évi XXX. t.-cikkben már 
meg van óva. midőn a középiskolákra nézve kizárólag az 
állami tanárképesítést teszi kötelezővé. Ugyanezt kell köve-
telnünk az összes népoktatási tanítóképesítésre nézve. 

A népoktatási törvény részleges revíziójánál tehát 
első sorban kimondandó lenne, hogy bármely jellegű nép-
oktatási tanintézetben csak oly tanító alkalmazható, a ki 
a tanképesítést az e végből kiküldcndö állami vizsgálóbi-
zottságtól nyerte. 

Az állami képesítésre különben már az 1868. évi 
XXXV1I1. t.-cikkben is találunk némi alapot. Ezen törvény 
13. §-a ugyanis jogot ad a hitfelekezeteknek tanítóképezdék 
felállítására és fentartására oly feltétel alatt, hogy ezen 
képezdékben legalább azon tudományok, és legalább azon 
terjedelemben taníttassanak, a melyeknek és minő terjede-
lemben tanítása az állami képezdékre nézve ezen törvény-
ben el van rendelve; hogy bennök évenként nyilvános 
vizsgák tartassanak s azok eredménye a közoktatási mi-
niszter tudomására hozassék; hogy végre az azokban 
végzett növedékek számára a törvény 102. és 103. §-aiban 
körülírt szigorlatoknak megfelelő vizsgák rendeztessenek. 
A 102. §-ban el van rendelve, hogy a tanfolyam bevég-
zése után köteles minden növendék a képezdei összes 
tantárgyakból vizsgát állani ki és csak e feltétel sikeres 
teljesítése után nyerhet tanítói oklevelet. A 103. §. szerint 
azok. a kik felső népiskolai és polgári iskolai tanítói állásra 
akarják magukat képesíteni, azoknak a 102. §-ban meg-
állapított vizsgán kívül, a kormány által arra rendelt 
hatóság előtt még egy szigorlatot kell kiállaniok. 

íme tehát, már a népoktatási törvény a felső nép-
es polgári iskolai tanítóképesítés jogát kizárólag az állam 
részére tartja fenn; a magyar nyelv tanításáról szóló 
1879. évi XVIII. t.-c. 6. §-a szerint a nem magyar tan-
nyelvű hitfelekezeti tanítóképezdékben a tanítóképesítésnél 
az állam joga kifejezést nyer a kir. tanfelügyelő részvéte-
lében, a kinek hozzájárulása és aláírásától van az itt 
nyert tanítói oklevél érvényessége függővé téve. Meg kell 
tehát tennünk a további lépést annak kimondásával, hogy 
ám tartsanak fenn a hitfelekezetek a törvény 13. §-a ér-
telmében tanítóképezdéket, de bármily jellegű képezdéből 
kikerült jelöltek csak az állami vizsgálóbizottság előtt 
nyerhessenek a tanítói hivatal viselésére képesítést. 



És ez nem is lehet másként. Hiszen ma már nincs 
a közéletnek egyetlen ága sem, a melyhez a képesítést ne 
az állam adná meg; a tanítói hivatal sem képezhet kivé-
telt, mert a népoktatás elsőrendű államérdek. 

De az állami tanítóképesítés egymagában még nem 
elég. Meg kell az így képesített tanítótól követelnünk, hogy 
bármilyen jellegű iskolánál nyer is alkalmazást, egész 
működésében folyton híven és lelkiismeretesen gondozza 
az ifjúság hazafias nevelését. E tekintetben a legcsekélyebb 
visszaélés sem maradhat megtorlás nélkül. A megtorlás 
pedig egyedül és kizárólag az állam joga. Ez el van már 
ismerve az 1893. évi XXVI. t.-cikkben, melynek 13. §-a 
szerint a hitfelekezeti hatóság, államilag segélyezett hit-
felekezeti tanító ellen, a vallás és közoktatási miniszter 
kívánságára a fegyelmi eljárást megindítani köteles. Az 
ily esetekben hozott ítéletek, ha elmozdítást nem szabnak 
is ki, a miniszterhez mindenesetre felterjesztendők. Ha a 
hitfelekezet főhatósága mindezen eljárást bizonyos záros 
határidő alatt nem foganatosítja, ez esetben a felekezeti 
tanító elleni fegyelmi ügyet is az 1876. évi XXVIII. t.-c. 
szabványai szerint a közigazgatási bizottság látja el. 
Ugyancsak a közigazgatási bizottság van hivatva a fegyelmi 
eljárást foganatosítani akkor, ha bármily összeggel segé-
lyezett felekezeti iskola tanítója államellenes irány köve-
tésével van vádolva s a miniszter a fegyelmi eljárást el-
rendeli. Minthogy pedig az államilag nem segélyezett 
felekezeti iskola tanítójának államellenes üzelmei megtor-
lását sem lehet az államtól elvitatni, a további revíziónak 
az 1893. évi, XXVI. t.-c. oly irányú módosításban kell 
állania, hogy a közigazgatási bizottság legyen hivatva 
minden esetben a fegyelmi eljárást foganatosítani, midőn 
bármely felekezeti népiskola tanítója ellen (tekintet nélkül 
arra, részesül-e államsegélyben avagy nem) a miniszter 
a fegyelmi eljárást elrendeli. 

Sok keserű órának volt a szülő oka a népoktatási 
törvény azon fogyatékossága, hogy a hitfelekezeti iskolák-
ról rendelkező III. fejezetben nincs hivatkozás a törvény 
138. §-ára, a mely szerint a tanítók élethosszig választat-
nak és hivataloktól csupán súlyos hanyagság, erkölcsi 
kihágás vagy polgári bűntény miatt mozdíthatók el; de 
az ily ítéletek megerősítés végett a közoktatási miniszter 
elé terjesztendők. A törvény revíziójánál ezen rendelkezés 
kifejezetten bármily jellegű iskoláknál működő tanítókra 
kiterjesztendő, és az 1893. évi XXVI. t.-c. 13. §-ainak 
első pontja módosítandó E pont szerint ugyanis a 60 frtot 
meghaladó állami segély mellett alkalmazott hitfelekezeti 
népiskolai tanító állásáról csak oly. az illető hitfelekezeti 
hatóságok által saját szabványaik szerint hozott fegyelmi 
ítélettel mozdítható el, mely ítélet végrehajtás előtt a köz-
oktatási miniszterhez mindenkor felterjesztendő, és jogér-
vénvessé csak akkor válik, ha a miniszter a közigazgatási 
bizottság által foganatosítandó vizsgálat alapján újabb 
ítélethozást nem kiván. A törvény ezen rendelkezése az 
összes felekezeti tanítókra kiterjesztendő, tekintet nélkül 
ismét arra. részesül-e a tanító államsegélyben, vagy nem; 
mert tarthatatlan álláspont, hogy valamely felekezeti taní-
tónak a törvény által biztosított jogát, t. i. élethosszig 
tartó alkalmaztatását az állam csak az esetben védhesse 
meg, ha fizetéséhez 60 frtot meghaladó államsegélylyel 
járul; ellenben az államilag nem segélyezett felekezeti 
tanítók szélnek ereszthetők. 

Ily módon biztosítva lenne az állam érdeke a taní-
tók képesítésénél, fegyelmezésénél; biztosítva lenne a ta-
nítók érdeke az élethosszig tartó választásban. De a 
tanítók érdekeinek biztosításában még tovább kell men-
nünk. 

Ma már nyilvánvaló, hogy tanítóhiány van ország-

szerte. A 300 frtos tanítói állomásokra hirdetett pályázat 
a legtöbb esetben meddő marad, mert a pálya nem ke-
csegtető, s a létező tanítóképzők népessége évről-évre 
gyérül. Ezen, mindinkább égetővé váló bajon csak azzal 
lehet segíteni, ha az 1893: XXVI t.-c.-nek a tanítói fize-
tés minimumát megszabó szakasza a 16. §-al összhang-
zóan változást szenved; vagyis, ha a tanítói fizetés mini-
muma az egész vonalon legalább 400 frtban állapittatik 
meg. Ettől ódozkodtunk ideig-óráig, de a viszonyok kény-
szere elől egy iskolafentartó sem térhet ki, mert különben 
népoktatásügyünk csődbe jut. 

Az 1893. évi XXVI. t.-c. megalkotásakor 5278 volt 
azon tanítói állomások száma, a melyeknek javadalma-
zása a 300 frtot el nem érte ; ezek kiegészítéséhez mint-
egy 603,455 frt igényeltetett. A törvény immár második 
éve van végrehajtás alatt, s mindeddig a hitfelekezetek 
összesen még 200 ezer frt államsegélyt sem vettek igénybe; 
a g. keletiek, a mely felekezetnél van tudvalevőleg a leg-
több nyomorult állomás, alig néhány (mindössze három) 
esetben kértek államsegélyt. Igaz, hogy az államsegélyt 
igénybe nem vevőkre nézve a törvény úgy rendelkezik, 
hogy ha államsegélyt nem kérelmeznek, a tanítói fizetés 
az illető iskolafentartó hitfelekezet terhére kiegészítettnek 
tekintendő, s a fizetés közigazgatási úton is behajtható. 
Ismerve azonban a viszonyokat, bizton állíthatjuk, hogy 
az ily kiegészítés csak papíron van; a mellett a szegény 
tanító épen úgy nyomorog, mint előbb; mert különösen 
a nemzetiségi egyházak nem kérelmezik az államsegélyt, 
tisztán azon okból, nehogy az állam valami tekintetben 
ingerentiát gyakoroljon felekezeti iskolájokra; viszont tudva-
levőleg épen ezen iskolaíentartók anyagi helyzete nem 
igen engedi, hogy önerejökből biztosíthassák tanítóik tör-
vényes illetményeit. Sajnos különben, hogy más felekezet-
nél is megvan a tartózkodás az említett okból az állam-
segély kérésétől. Valóban itt az ideje, hogy a kormány a 
tanítói fizetések biztosítása érdekében az ilv kijátszások-
nak teljes szigorral elejét vegye oly módon, hogy minden 
tanítói fizetés, a melyet az iskolafentartó hitfelekezet saját 
erejéből kiegészítettnek állit, az ily fizetés állandóan köz-
igazgatási úton hajtassék be, s szolgáltassék át a tanítónak. 

Dicséretes kivételt képez e tekintetben a munkácsi 
g. kath. egyházmegye, a melv hazafias készséggel elfogadta 
a törvény által nyújtott előnyöket, a mennyiben minden 
tanítói állomására nézve kérte az államsegélyt. 

A népoktatási törvény 11. §-a a felekezeti iskolákra 
nézve csupán a kötelezett tantárgyakat állapítja meg. de 
már arról, hogy ezen kötelezett tantárgyak mily mérvben 
és különösen minő szellemben tanítassanak. egyálta án 
nem gondoskodik. A törvény revíziójánál tehát e tekin-
tetben is biztosítékot kell szereznünk, hogy a nem állami 
iskolafentartók a kötelezett tantárgyakat legalább is oly 
terjedelemben és különösen oly hazafias szellemben tanít-
tassák, mint a mily mérvben és szellemben azt az állam 
érdeke megköveteli. 

A részleges revíziónál nem hagyhatjuk orvosolatlanul 
a tankötelezettség érvényesítése körül felmerülő azon aka-
dályt. a mely a bírságok behajthatatlansága miatt lépten-
nyomon felmerül. Népünk művelődése érdekében nem 
szabad visszariadnunk attól sem, hogy ha a mulasztás a 
szülő vétkes könnyenvevéséből ered, s rajta a pénzbírság 
vagyontalanság miatt be nem hajtható, a birság legvégső 
esetben még fogságra is legyen változtatható. Sajnos, ha-
zánk némely vidékén népünk érzületénél más erkölcsi 
eszközök alig vezetnének célhoz. 

A tankötelezettség érvényre emelése tekintetében 
különben a közoktatási miniszter már a m. évi 45,254. 
számú körrendeletével igen hatékonyan intezkedett, midőn 



a közigazgatási bizottságokat megfelelő szabályzatok alko-
tására felhívta. Tudtunkkal e felhívásnak a legtöbb köz-
igazgatási bizottság már eleget tett, s így remélhető, hogy 
a rengeteg számú iskolamulasztás jóval apadni, s ezáltal 
a tanítás eredménye fokozódni fog. 

Már fennebb kifejtettük, hogy ámbár a népnevelés 
az államnak képezi elsőrendű feladatát, de azért bizonyos 
feltételek alatt más tényezők, jelesen a hitfelekezetek szin-
tén meghagyhatok eddigi iskolatartási jogosultságukban. 
De a revíziónál a törvénynek egy helytelen, mondjuk ki. 
igazságtalan rendelkezése múlhatatlanul megszüntetendő. 
A törvény 25. §-a elismer ugyanis felekezeti jellegüeknek 
oly iskolákat, a melyeket kizárólag a politikai község a 
saját vagyonából, tehát köz jövedelmekből tart fenn. Elte-
kintve attól, hogy a szakasz első és második része egy-
mással homlokegyenest ellenkező rendelkezést tartalmaz, 
mert míg az első rész határozottan kimondja, hogy * álta-
lában nem tekintetnek ezentúl felekezeti iskoláknak azon 
tanintézetek, a melyek községi vagyonból és jövedelmek-
ből a község összes tagjai által felekezeti különbség nélkül 
tartatnak fenn«, addig ugyanezen szakasz második része 
ezt bizonyos körülmények között mégis megengedi, a nél-
kül. hogy az ily községi vagyonból fentartott felekezeti 
iskolákra a polgári községeknek bármily befolyást, jogot 
biztosítana s a nélkül, hogy az ily iskolákban az állami 
érdekek hatékonyabb megóvására módot nyújtana; igaz-
ságtalan e rendelkezés még azért is, mert sok esetben a 
polgári község kevesebb megterheltetéssel gondoskodhat-
nék egy községi jellegű iskolájával a népnevelés ellátása 
felől, mint két-három, esetleg több különleges felekezeti 
iskola fentartása által. A népoktatási törvény 25. §-ának 
második bekezdése tehát törlendő. Hogy mennyire fontos 
ez a kérdés, kitűnik még abból is, hogy a polgári közsé-
gek felekezeti iskolák fentartására nem kevesebb, mint 
2.478.811 frtot fordítanak. 

Ezekben gondoljuk a népoktatási törvény részleges 
revizióját minden különösebb rázkódtatás nélkül keresztül-
vihetőnek; de ez azután a legkevesebb, a mit a népneve-
léshez fííződő fontos állami érdekek megóvasa szempont-
jából már ez idő szerint is meg kell tennünk. 

Halász Ferencz. 

T Á R C A . 

Gondolatok a halál közelében. 
Felolvastatott a ref. ifjúsági egylet márc. 5-én tartott estélyén. 

Kis fiam betegágya mellett ültem. Ott feküdt a sze-
gény, kis harmadféléves szenvedő, kimerülten, összetörve 
a több héten át tartó iszonyú betegségtől. Arca halál-
sápadt. volt, kezei valóságos csontvázak. Ha a láz pihenést 
engedett neki, oly mozdulatlanul feküdt, mintha már a 
halál megdermesztette volna egészen. Időnként azonban 
valami fejgörcs kínozta; ilyenkor vonásai eltorzultak és 
sírni kezdett a gyötrő fajdalomtól . . . . Szemeit felnyitá s 
reám veté. mintha segítségért akart volna esedezni. De 
én segíteni nem tudtam . . . . Azóta is hiába beszél előttem 
akárki is arról, hogy az ember hatalmas lény. Én azok-
ban a rettenetes pillanatokban átéreztem, hogy az ember 
nagyon, de nagyon nyomorult. . . Mert lehet-e nagyobb 
nyomorúság, minthogy nemcsak segíteni nem tudunk, de 
még csak enyhíteni sem bírjuk annak fájdalmát, a kit 
"oly igen szeretünk? Lehet-e nagyobb kín, mint a mit a 
lélek akkor érez, a mikor nem tudja, így imádkozzék-e, 

hogy Uram, tartsd meg! vagy így: Uram, elégeld meg 
már szenvedéseit! Urain, vedd el már! 

De hát az édes anyja hol van? Miért nem siet 
gyermekéhez ? Az édes anya a másik, még egy kisebb 
gyermek, egy lányka fölé borult; ezt ápolgatta, annak 
utolsó napjait akarta megédesíteni. Mert a kis lány fölött 
már ítélt a tudomány. Az orvos azt mondta, hogy ment-
hetetlenül el van veszve. A fiúról az volt a véleménye, 
hogy az talán még megmenthető s azt mindenki tudja, 
mit jelent, mikor egy orvos azt mondja: ez a beteg talan 
még megmenthető. Két gyermekünk volt s úgy látszott, 
hogy az Isten visszaveszi mind a kettőt és pedig egyszerre. 
Telve voltunk fájdalommal. Fájdalommal, de nem kétségbe-
eséssel. Mert azokban a rettenetes időkben, a melyekben 
a halál oly közel állt hozzánk, még soha: csak egy pilla-
natra sem veszítettük el azt az erős bizonyosságot, hogy 
az élő Isten azokat a gyermekeket nem örökre ragadja 
el tőlünk. 

De hát akkor meg hogy támadhatott a nagy fáj-
dalom? E kérdésre jó lesz mindnyájunknak megkeresni 
a helyes választ, mert csak így találhatjuk meg a fájda-
lomra a kellő vigasztalást. A fájdalom ugyanis, a mit a 
halál közelléte kelt, nem lehet tudni, kinek lelkében támad 
fel s mikor? Mi nem érezzük magunkat közel a halálhoz, 
de a halál tulajdonképen mindig közel van hozzánk és 
mintegy ordító oroszlán jár körül, keresvén, hogy kit 
nyeljen el. Valóban nincs nagyobb könnyelműség, mint 
hogy az ember tán sohasem elmélkedik komolyan a kér-
dés felett: Istenem! mi is lesz velem, ha meghalok?! 
Mit is tennék, ha szeretteim közül valamelyiket elragadná 
a halál?! Óh, ha e kérdésekről komolyan gondolkodnánk 
s a halál rettenetességétől futva, Istenhez menekülnénk, 
a halál soha kétségbeesést nem okozhatna. 

Hogy pedig fájdalmat mégis idéz elő és pedig nagy 
és keserű fájdalmat, az jól van úgy. Én nem térek ki e 
fájdalom elől, ha fél akar is ujulni, mert az megacéloz 
a hitetlenség ellen. Hogyan ? A fájdalom, az védelmez a 
hitetlenség ellen ?! A fájdalom is. 

Óh, mert ha előttem van ama szegény, kis szenve-
dők képe, a hitetlenség így vigasztal: Ah! ne busulj! Ha 
meghalnak, akkor a nagy természet egy csomó anyagot 
nyer vissza. Ha kiszenvedtek, már nem a te gyermekeid 
többé, hanem néhány font szén, meg mész és más egyéb. 
Ily vigasztalás ellen felgerjed egész valóm és felgerjed 
mindenkié s ez az egyetemes feljajdulás, ez egy nagy 
bizonyságtétel, hogy nem a megsemmisülés vár reánk. 
Ezt a fájdalmat egy szerető isteni kéz oltotta belénk és 
én nem elégszem meg durva és sivár hazugságokkal. Én 
annak a szemnek, mely a betegség közepett esdve tekin-
tett rám, ragyogását újra akarom látni. En azt a kis lelket, 
melynek fájdalmai éles tőrt döfnek szivembe, fel akarom 
még egyszer találni. Nekem hiába virul szép virág gyer-
mekem sírján, ha hozzámvaló vonzódása, szeretete, ra-
gaszkodása örökre megsemmisül. És hiába mondja egy 
istentelen hang, hogy mindez nem tudományos bizonyí-
ték. Mintha tudományról egyáltalán lehetne szó, ha lelki 
életünk csak egy ideig-óráig tartó vergődés. Az en fájdal-
mam még több is, mint bizonyíték. Az én fájdalmam egy 
nagy tény s melléje sorakozik millió más hasonló tény. 
A kinek szerette meghal, ahhoz nem is mer közelíteni a 
megsemmisülés tanának hazug prófétája. Tessék csak el-
képzelni azokat, a kik szeretteiket siratják s tessék elkép-
zelni, hogy valaki, a nagy megpróbáltatás idején súgja 
fülükbe: vége mindennek, óh, hogy zúdulnának fel ily 
jövendő ellen még azok is, a kik az élő Istenről s a túl-
világi életről hallani sem akartak. A halottak fölött érzett 
fájdalom elválaszt az állatoktól A tyúk szembe száll veled 



ha látja, hogy kis csibéjét elveszed, de lia később elhagy-
ják a csibék és vész éri őket, nem törődik velők. Mi 
pedig emberek még évek múlva is ott érezzük szivünk 
mélyén a fel-felujuló keserűséget, melynek nyomait ezer 
öröm sem bírta betemetni. 

E fájdalom a magasba liajt és vigasztalást kerestet 
velünk E fájdalomtól gyötörve érezzük, hogy a halál 
csakugyan rettenetes ellenség, melyet okoskodásokkal meg-
győzni nem lehet. Azokat, a kik azt tanítják, hogy a halál 
után mindennek vége, rendesen nagyon gonosz emberek-
nek szokták tartani s félve futnak el tőlük. Pedig jó volna 
tőlük tanulni valamit. Jó volna meglátni, hogy a baj csak-
ugyan komoly. Mikor a test pusztul, vész — pedig meg-
lehet, közel van az idő, a mikor a mi testünk is elpusztul, 
elvész — mikor a szeretett lény szava eláll, mikor sza-
vunkra nem felel heteken át. mikor nem tudjuk, mi fáj 
neki, mert érzéketlenül fekszik előttünk: óh, akkor oly 
szemmel láthatólag igaznak látszik az az állítás, hogy a 
test halála a lélek halálát vonja maga után. Virág, állat 
ezer és millió pusztul el naponként s hull a halál örvé-
nyébe s ügy tetszik, mintha ez örvény feltárulna az ember 
előtt is. 

Valóban, rettenetes lenne helyzetünk, ha csak okos-
kodásokra és gyarló bizonyítgatásokra lennénk utalva. A 
lélek fenmaradására vonatkozó emberi bölcselkedések azon-
ban csak az utat mutatják, a melyen az igazi segítséget 
keresnünk kell. E bölcselkedések magukban véve csak azt 
elégíthetik ki, a kinek semmi baja sincs s bölcselkedései-
ből csak szép, ékes rendszereket akar alkotni. De e böl-
cselkedések létrehozása is egy nagy tény, mely azt bizo-
nyítja, hogy az örökkön örökké Élő nem hagyta nyugton 
az embert, nem engedte, hogy e földdel megelégedjék, 
hanem a magasba vonta fel. Életet, örök életet keresett 
az emberi lélek e bölcselkedésekkel. Látva a halál által 
okozott sok kínt, kérdést intézett az éghez, hogy ugyan 
van-e ott tökéletes élet? 

Es az Isten a kérdésre felelt és felelete isteni felelet 
volt. Leszállt a földre. Nem úgy szállt le, hogy a minden-
séget elhagyta, hanem az emberi életet tette mindenható 
hatalmának és irgalmának eszközévé. Emberi élet által 
jelentette ki isteni szeretetét; ez volt a nagy áldozat. És 
miután az emberi életet, különösen annak utolsó rette-
netességét, a halált átszenvedte: az életet kiszabadította a 
halál hatalmából; ez volt a nagy diadal. Nincs más vigasz-
talásunk, mint a Krisztus feltámadása, de ez elégséges 
vigasztalás. És nekem ne álljon elő senki azzal, hogy 
hiszen szép volna, ha a bibliának igaza lenne, de mi e 
régi könyv tekintélyének hinni nem tudunk. Hiszen ez 
a nyomorúságos kifogás tudatlanságból származik. A biblia, 
különösen annak központja, az evangelium, nem régi könyv, 
hanem minden idők könyve. Az evangéliumot nem a 
zsinatok kényszerítették a népre, hanem az evangelium. 
ereje hódította meg a zsinatokat. Ezt az evangéliumot min-
den időkben hirdették olyan emberek és különösen nagy 
számmal hirdetik a XIX. században : kik egyideig, nem 
hittek benne, sőt tán ostromolták. És a dolog nem úgy 
áll, hogy a ki tudóssá lesz, az nem hisz a Krisztusban, 
hanem vannak tudatlanok, a kik nem hisznek benne és 
vannak tudósok, a kik hisznek. Én a magam részéről, fáj-
dalom, sok tudománynyal nem rendelkezem, de ezelőtt 
10—12 évvel nem hittem az evangéliumban, ma pedig 
hiszek, pedig ma mégis csak többet tudok, mint 10—12 
évvel ezelőtt. A hitetlenséget nem a XIX. században s 
nem a tudomány fejlődése következtében találták fel az 
emberek. A farizeusok és pilatusok már XIX. századdal 
ezelőtt sem hittek a Krisztus feltámadásában. 

Pedig nincs ennél természetesebb és következetesebb 
igazság. Mert az Isten tökéletes szeretet s nein hagyhatott 
bennünket tökéletes kijelentés nélkül. S ha kijelentette 
magát, le kellett győznie a halált, mert ő a tökéletes élet. 
A magunk erején nem élhetünk örökké. Örökké csak az 
örök élet által élhetünk, a mely lelki életünket nemcsak 
fentartja, hanem oly boldogsággal is megajándékozza, a 
mely nélkül az élet csak kín lenne és gyötrelem. A ki 
pedig nem hiszi, hogy a Krisztusban az Isten jelent meg, 
az foglalkozzék az evangéliumokkal, kisérje el a Jézust 
utaira, képzelje magát ama körülményekbe, a melyek közt 
a Megváltó élt és egyszerre csak érezni fogja, hogy az 
Idvezítő nemcsak isteni igazságokat hirdet, hanem isteni 
módon is bánik az emberi lelkekkel. Nemcsak ott mutat-
kozik Istennek, a hol annak vallja magát, hanem min-
denhol. Szeretete sohasem lesz lágysággá, szigorúsága 
sohasem lesz kegyetlenséggé. És soha őt földi érdek, földi 
kicsinykedés ama fenséges magaslatról, melyen áll, le nem 
vonhatja. Hiszen tudom, elnevezték őt bölcs, tudós férfiú-
nak, de mutassátok meg azt a tudóst, a ki a nélkül, hogy 
az ő tanítványa lenne, leszállt a nép alsó rétegeibe is s 
nem vonult el büszkén tudóstársai társaságába. Elnevez-
ték szabadsághősnek, de mutassatok népszónokot, a ki az 
üldözések és kínzások idején így imádkozott: Atyám, bo-
csáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek 1 Ha 
volt ilyen, akkor ezt az imádságot az Idvezítőtől tanulta. 
És mutassatok erkölcsi reformátort, a ki egészen tiszta 
lett volna. 

Nem, nem én csalódom, azok csalódnak, a kik 
Istennek a Krisztusban felajánlott nagy irgalmasságát meg-
vetik. Óh bizony nem csalódtam, a mikor ama rettenetes 
időkben nála kerestem és találtam erőt és vigasztalást. 
Ő alázott meg, a mikor betegséget küldött az én szeret-
teimre s ő magasztalt fel, a mikor meggyőzött, hogy a 
halál rajtok teljességei diadalt nem vehet. És ha valaki 
tényeket követel, a melyek előtt kész meghajolni, hát én 
azt mondom, hogy mi a Krisztus hivei ilyen tények va-
gyunk. Nem mintha mi tökéletesebbek lennénk, mint mások, 
hanem a mi életünknek ereje az élő Krisztus. Mi az ő 
nevében imádkozunk az Atyához s az Atya meghallgatja 
kéréseinket, ha próbára tesz is gyakran. Mi ő benne 
hiszünk s e hit igazgatja cselekedeteinket. Ha valamit 
nem úgy teszünk, a mint kellene, azért esik ez meg raj-
tunk, mert megfeledkeztünk ő róla. És a mi földi életünk 
nem egyéb, mint egy előkészület arra a jobb létre, a 
melyre az Ő halála és feltámadása ereje által jutunk el. 

Valóban a feltámadás és az örök élet érthetetlen, 
sőt rettenetes lenne ránk nézve, ha a Krisztus nem készí-
tene. Mi a mi életünket nem tékozolhatjuk el, mert hiszen 
akkor a feltámadás minden dicsősége sötétséggé változnék 
reánk nézve. Mi jól tudjuk, hogy a ki a Krisztus szere-
tetét szivébe nem veszi, a ki elmerül e föld gyönyörű-
ségeibe és bűneibe, a ki életét úgy rendezi be, mintha 
annak a halállal vége szakadna : hát az nagyon keserűen 
csalódik egykoron. 

Zengjen azért örök hallelujah annak, a ki életet 
hozott elő a halálból. Az Istennek legyen hála, a ki az 
Ő irgalmasságából újjászült minket élő reménységre a mi 
Urunknak, a Jézus Krisztusnak halálból lett feltáma-
dása által. (I. Pét. 1, 3.) 

De öröménekeinket még egyszer megzavarja az a 
kérdés: Mirevaló a fájdalom a halál közelében? Valami 
gonosz hang azt súgja füleinkbe: »Azt belátom már, miért 
zúdultok fel, a mikor a halál közeledik, a míg a Krisztus 
meg nem erősített. De miért sírtok, miért keseregtek akkor 
is, ha a mint mondjátok, hisztek a feltámadott Krisztus-
ban?! Bizonyára gyenge hit lehet az!« 



Hát ismerjük el, hogy hitünk gyenge. Ismerjük el, 
hogy nem támaszkodunk oly határozottsággal a Krisztus 
feltámadására, mint kellene. Van azonban a dolognak más 
oldala is. A keresztyén hit nem tesz érzéketlenné. Sőt 
épen a keresztyén hit új és erősebb kötelékekkel kapcsol 
szeretteinkhez. A mikor a halál e kötelékeket elvágja, 
akkor fájdalmat érezünk, ha tudjuk is, hogy a megválás 
nem örökre szól. Szivünk sajog, lelkünk megrendül, mint 
az Idvezítőé, a mikor Lázár koporsójánál könyezett, bár 
tudta, hogy fel fogja támasztani. Érezte és vele együtt 
érezzük mi is, hogy a földön a bűn és a halál nagyon 
sok pusztítást visz véghez s épen mert keresztyének vagyunk, 
a halál támadása, mint valami idegen hatalmasság betola-
kodása, okoz keserűséget, szóval a keresztyén hit nem 
tesz bennünket földöntúli lényekké, még kevésbbé gépekké, 
a kiknek érzelmeik nincsenek. Sirunk, kesergünk és jaj-
gatunk, de kétségbe nem esünk. Ide-oda hányattatunk, de 
hajótörést nem szenvedünk. Gyötrődünk, de el nem veszünk. 
Leteszszük szeretteinket az Úr kezeibe, de könyekkel 
áztatjuk e kezeket. Bánt, hogy úgy sújtanak, de nem feled-
jük el, hogy mennyi áldást osztogattak. 

És az Űr a feltámadás örömeit gyakran már előre 
engedi élvezni. így voltam én, a mikor az Űr életre kelté 
azt a két kis szenvedőt, a kit már emberi szem, emberi 
bölcseség a halálra szánt. 

Egy délután megint ott ültem kis fiam ágya mellett. 
Nem is tudom, hogy s hogy nem, a »Kis Tükör* egy 
példánya került kezembe. Benne egy kép, mely Illés pró-
fétát ábrázolja, a mint a holló kezére repül. Ezt a képet 
úgy szerette szegényke. Oda tartottam eléje s az elkény-
szeredett ajkon, a kis bágyadt szemekben mosoly jelent-
kezett. E mosoly kárpótolt engem minden szenvedéseimért. 
Tehát a lélek nem halt meg, nem pusztult el a testtel, 
csak érintkezni nem tudott a külvilággal. Hetek óta nem 
hallottuk szavát a kis gyermeknek s egyáltalán semmi 
életjelt, mely mutatta volna, hogy lát bennünket, vagy 
hallja, a mit beszélünk. És most az Illés hollóját megis-
merte. És azután csodálkozva láttam, hogy a mint napról-
napra erősödött, vissza tud emlékezni a szavakra, a me-
lyeket valaha értett. Pedig jó ideig semmi táplálékot nem 
vett magába, teste lefogyott, fejecskéje egészen összeaszott. 
Beszédszervét eleinte alig tudta használni. Úgy beszélt, mint 
a siketnémák szoktak, rikácsolva. Dadogott is jó ideig, 
de valami titkos hatalom volt e testecskében, mely a 
képzeteket és szavakat megőrizte s a mely maga is 
épen maradt, bár a test oly iszonyú rázkódáson ment 
keresztül. Még egy zúgása a viharnak s a kis fácska 
letört volna. A kedves kis lélek és köztem az összeköttetés 
megszakadt volna teljesen, de vájjon ha a lélek a test 
oly iszonyú romlásával el nem pusztult, teljes megrom-
lása után is nem kellett-e épen maradnia? Oh az, a ki 
életet tudott adni, az meg is tudja őrizni az életet. A ki 
a halált le tudta győzni s fel tudott támadni, az nem 
engedte volna, hogy az a sokat szenvedett lélek örökre 
elfeledje a mosolygást. Az Isten igaz; Ő meg nem csalhat 
engem. Gyermekeimet az ő kezeibe tettem; lehetetlen, 
hogy az Örökkévaló egy ilyen ránézve igazán jelenték-
telen kis változáson, minő a földi halál, sértetlenül át ne 
vitte volna őket. Az Isten jó; visszaadta mind a két gyer-
mekemet s ezek most az én prédikátoraim, a kik min-
dennap azt hirdetik, hogy a hol a földi tudomány két-
ségbeesik, ott a Megváltó egy szavával segíteni tud. De 
ha vissza nem adta volna is őket e földi életre, lehet-
séges-e, hogy örökre elszakított volna tőlök ? Nem lehet-
séges. A Krisztus szava hangzik felém: Én vagyok a fel-
támadás és az élet, s a ki én bennem hisz7 ha meghal 

is, él. (Ján. XI, 25.) A ki gyermekeimet a sír széléről 
visszaadta, annak van hatalma arra, hogy a sír éjeiéből 
is visszaadja őket. 

Szabó Aladár. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Lelkészértekezleti közgyűlés Felső-
Borsoclban. 

Sajó-Szentpéteren március 31-én tartolta a felső-
borsodi egyházmegyei lelkészi értekezlet rendes közgyűlé-
sét nt. Vadászy Pál esperes elnöklete alatt mintegy 26 
tag jelenlétében. 

Gyülekezeti ének után Szuhay Benedek kápolnai 
lelkész kérte Isten megáldó és megszentelő kegyelmét a 
jelenvoltakra. A fölemelő imádság elhangzása után elnök 
tartotta meg gondolatokban gazdag és emelkedett szellemű 
megnyitóját, mely egész terjedelmében jkönyvbe vétetni 
határoztatott külső és belső szépségeinél fogva. 

A jegyzőkönyv vezetésére Osváth Zoltán és Szuhay 
Benedek lelkészek kérettek fel. 

Első helyen az elhunyt tagtárs, Beho János kazai 
lelkész fölött tartott emlékbeszédet Szuhay Benedek, mely 
jellemző vonásokkal állította elénk a lelkipásztort és em-
bert s az elismerés virágaiból font koszorút letette a korán 
kidőlt pályatárs jeltelen sírjára a díszes kör nevében. Fel-
olvasás után egyhangúlag az emlékbeszéd emlékkönyvbe 
vétetett és csak sajnálatának adott kifejezést, a kör, hogy 
nem áll módjában kinyomatni az e fajta munkákat. 

»Gura pastoralis* c. munka került aztán felolvasásra. 
Szerző nagy buzgósággal, erős papi kötelességérzettel fog 
munkájához, melynek tárgya azon fontos kijelentés, hogy 
nekünk lelkészeknek ki kell venni a tanítók kezéből a 
vallásoktatást, ha azt akarjuk, hogy hiteért, vallásáért élő-
haló tagokat nevelhessünk az anyaszentegyháznak. E kér-
dés fölött érdekes vita indult meg. A kisebbség ezúttal 
leszavaztatott, valamint a hangoztatott elv is ez idő szerint 
papiroson maradt; de erősen hiszszük, hogy a lelkészi 
testület nemsokára elérkezettnek látja az időt arra nézve, 
hogy másképen gondolkozzék a vallásos oktatásról. Alta-
lános megbotránkoztatást okozott a felolvasott munkában 
citált »Tanügy* című hetilap egy névtelen cikke, mely 
olyan hangon és modorban beszél rólunk lelkészekről, 
mintha mi halálos ellensége volnánk az összes tanítóság-
nak. A nagyon is időszerű dolgozat szerzője: Tóth Menyhért 
s.-lelkész. 

Azután Bartha Mihály és Botos József olvastak 
fel bírálatot a Vécsey József torna-egyházmegyei gondnok 
ismeretes munkájára, mely leküldetett az egyházmegyék-
nek véleményadás végett. A papi fizetések rendezése : oly 
égető kérdés manapság; hogy lehetetlen örömmel nem 
üdvözölni azt a kitűnő világi férfiút, a ki élete céljául, 
úgy látszik, azt tűzte ki, hogy a prot. papság sorsa, hely-
zete javuljon. Háládatos tárgy: nemes munkáját, törek-
véseit ezrek tisztelete, áldása kiséri. A megállapított főbb 
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elvek következők: Nem fogadható el a Vécsey által hat-
hatósan ajánlott közös pénztárba való fizetés, nem, mert 
a nagy ekklézsiák jogaikról le nem mondanak s az alapít-
ványok természete is megkötné kezeinket. Adó alapon tör-
ténjék mindenféle egyházi teherviselés; de a nagyobb 
birtokosok csak bizonyos fokig róhatók meg, mert az 
egyház egyenlőtlen kötelességek teljesítése mellett is egyenlő 
jogokat ad. A mely egyházban a törvényesen megállapított 
minimum tényleg nincsen meg: az állam menjen segít-
ségére az 1848: XX t.-c. szellemének megfelelően. A jöve-
delem összeírásánál mindenütt a kat. tiszta jövedelem 
egyszerese vétessék, mint a kath. kongrua bizottság java-
solja a kath. plébániák jövedelmének összeírásánál. A 
kápláni fizetés emeltessék föl. És a napirendről levenni e 
rendkívül fontos thémát többé nem engedjük mindaddig, 
míg meg nem valósul. 

Bizottság választatott a végből, hogy a pályakérdé-
seket kitűzze és nemes versenyre hívja fel a lelkészeket. 
Kimondatott továbbá az is. hogyha lelkésztársunk koporsója 
mellé szólít el bennünket a gyászalkalom, ott minden jelen-
levő lelkész papi ruhában palástosan jelenjék meg, hogy 
papi jellegünknek külsőleg is kifejezést adjunk. 

Majd az új egyházpolitikai törvények életbeléptetése 
óta hallgattuk meg az új rend hatását egyházunkra és val-
lásunkra nézve. Bizony e hatás nem a legkedvezőbb! Mi 
szivesebben forgolódnánk az Úr oltára körül, ha a régi 
állapotok vannak ma is. 

Azzal a fölemelő tudattal bucsúztunk el egymástól, 
hogy jó munkát végeztünk, s hogy nemes munkálkodá-
sunkat bizonyára meg fogja áldani Isten megszentelő ke-
gyelmével. 

Szuhay Benedek. 

K Ü L F Ö L D . 

Németországi egyházi szemle. 
A jelenkori német protestantismus a theologiai ellen-

tétek hazája. Növelik ez ellentéteket az eltérő egyházpoli-
tikai felfogások, a melyek a német prot. egyházi intéző 
köröknél lépten-nyomon észlelhetők. A Lipsius által az 
Evang. szövetség egyik közgyűlésén annyira hangsúlyo-
zott »közös evangeliumi hitalap* mellőzésével a theol. 
ellentétek kiszélesítésén fáradoznak mind a szélsőbb libe-
rális. mind az orthodox körök egyaránt. A theologia evan-
geliumi jellege, a hitélet bensősége és közvetlensége s a 
tudományos kutatás valódi szabadsága fogja vallani ennek 
kárát. 

Im egy idő óta, főleg a Harnack-viták s a Lapunk-
ban is részletesen ismertetett Grafe-Meinhold-féle bonni 
szúnnapi cursusok óta valóságos hajsza indult meg bizo-
nyos orthodox körök részéről a porosz tartományegyház-
ban, mely mozgalomnak célja: megszorítani a porosz 
kultuszminiszter kinevezési jogát a theol. tanszékek betöl-
tésénél valamely egyházi hatóság, névszerint az egyetemes 
zsinati elnökség javára. Pedig úgy a kultuszminisztérium, 
s az ev. föegyházi tanács, mint maga az egyetemes zsinat 
valamennyi tanári tagja, így p. o. a positiv irányú Cremer 

és Nathusius a leghatározottabban ellene nyilatkozott a 
theol. akadémiai tudományosság ily egyházi gyámság alá 
való helyezésének. »A westfáleni hitvallás barátai* mégis 
sürgették legközelebb, hogy a bonni egyetemi theologián 
Grafe és Meinhold hypothesiseinek ellensúlyozásául egy 
ú. n. ó-szövetségi »Strafprofessur« szerveztessék s e tan-
szék az ismert nevű Volk dorpati tanárral töltessék be. 
Hová fogna ez vezetni Németországban, kérdi méltán 
Beyschlag, ha a kultuszminiszter jogainak csorbításával 
bizonyos theol. vagy papi körök akarnák befolyásolni 
egyoldalú theol vagy egyházpolitikai pártszempontok által 
vezéreltetve a theol. akad. tanszékek betöltését ? Ez volna 
hihetőleg az a szomorú perspectiva, a melylyel Schleier-
macher 69 évvel ezelőtt korát így jellemezte, hogy abban 
»a tudomány a hitetlenséggel s a keresztyénség a barbár-
sággal egyesül®. Elvégre is a theol. tanszékek betöltésénél 
a kultuszminisztert nem a theol. vagy egyházpolitikai párt-
állás, hanem az evangeliumi hithűség s a tudományos 
arravalóság szempontjai vezérelhetik. 

De hát Poroszországban régóta hódít a pápás vati-
canismus, s bizonyos prot. köröket is kisértgetnek annak 
veszélyei. így legközelebb is valósággal térdet hajtott a 
porosz kormány az ultramontanismus előtt a redemptoris-
ták rendjének megtelepítése, ilietve visszabonosítása tár-
gyában. Úgy találja a kormány, hogy a redemptoristák 
úgyan nem afliliáltja a jezsuiták rendjének, de azért mégis 
hajlandó a trieri és bochumi tömeges kérvényekre a 
redemptoristákat visszahonosítani s a redemptoristák misz-
szióit a tömeges protestáns vidékeken engedélyezni. Hát 
ők be is fognak vonulni »bárány ártatlansággal* a prot. 
Németországba századunk liberalismusának örök dicsősé-
gére s a theol. pártharcok és ellentétek által különben is 
szétszakgatott német protestantismus nagy örömére és 
gyönyörűségére. Rég megjósolta már azt Nippold, a jénai 
egyháztörténetíró, a midőn tükröt állítva a német protestan-
tismus elé s a Bismarck-féle Canossába indulópolitika által 
befolyásolt porosz kormány elé azt mondotta: hogy mely 
utak vezetnek Rómába ? Hisz' ma már a Poroszországban 
domináló centrumpárt nyíltan hirdeti, hogy az ókatb. tör-
vény fennállása sérelem a német pápásokra, a mire hihe-
tőleg a Lapunkban is megörökített derék Reinkens püspök 
halála lehetett a legkedvezőbb alkalom. Szomorú dolog 
az, ha Poroszország miniszteri tanácsa az »affiliált«-nak 
jogi fogalma mögé bujt, hogy a redemptoristák s a jezsuiták 
teljes szellemi rokonságát eltussolja s a redemptorista 
bigotteria s erkölcsellenes morál káros befolyását a kath. 
nép körében ily úton szentesíti. Nem tudjuk, mennyire 
van tájékozva a porosz minisztérium a redemptoristák 
vallási praxisa s morális tanai dolgában. De olvassa meg 
a Döllinger Reusch-féle forrásszerű »moralistákat^ s meg 
fog győződni a két rend elvi és gyakorlati azonosságáról 
s erkölcstana keresztyénellenességéről az egész vonalon. 
Ha Poroszországban utat, ajtót nyitnak a redemptoristák-
nak, úgy nem értjük, hogy miért haboznak a hasonló 
tendenciájú jezsuiták rendjének hasonlóképen peticionált 
visszahonosításától ? 

Mi mindezt a dolgok természetes fejleményének tart-
juk abban a Németországban, a melynek birodalmi taná-
csában a centrumpárt a vezérpárt, mert övé a prásidium. 
A centrumpárt pedig igen ügyes az eszközöknek a meg-
választásában és felhasználásában. Kellemetlenséget neki 
koronként csak a protestantismus kebelébe tért Hoensbroech 
gróf okoz a maga röpirataival és előadásaival. így leg-
utóbb is tartott ilyen nyilvános előadást és pedig épen 
azon a napon, a melyen a Röntgen-féle sugarakat is 
produkqJtákBerlinben. Hihetőleg befogja világítani a Hoens-
broech-féle előadás a Röntgen-féle sugarak mellett is a 



maga feltűnést keltett két rendbeli leleplezésével a német 
birodalmi tanácsot s annak pápás és nem pápás tagjait. 
Az egyik az, hogy Caprivi gróf, a német birodalmi cancellár 
azt mondotta a jezsuita rendből kilépett, a protestantis-
musra áttért s nála német állami szolgálatot kereső Hoens-
broechnek: »De gróf úr, mit mondana ehhez a szent atya 
Rómában, ha önt állami szolgálatra alkalmaznék*. E mon-
dás szállóigévé lesz, állandó signaturája. és vezérelve a 
német kormány politikai magatartásának a Vatikánhoz 
való viszonyában ! Odáig jutottak a dolgok a prot. Német-
országban 25 év óta, hogy »a szent atya nézete« irá-
nyozza a prot. császárságnak, a reformáció e szülöttjének 
politikáját. A másik leleplezés Windthorstnak, a centrum-
párt egykoron ünnepelt fejének, s »meppeni gyöngynek« 
önjellemzésére vonatkozik, ki évekkel azelőtt a septenátus 
kérdésében Kölnben kifejtette, hogy ebben a kérdésben 
esetleg a pápa intenciói ellen is lehetne agitálni, ha csak 
ez által a német birodalom biztonsága veszélyeztetnék. 
»S így Istennek segítségével megint csak derekasan keresz-
tül hazudtam magam!* kiáltott volna föl a nagy centrum-
vezér 1 Legalább így beszélte el ezt a centrumpárti Lieber 
bizonyos megütközéssel az akkoriban még a jezsuita 
rendhez tartozó Hoensbroech grófnak, a mivel az egykori 
ünnepelt centrumvezérnek frivol önmegalázása napnál 
világosabban dokumentálva volna, s szép fényt vet a 
római egyház emez előkelő agitatórius fiskálisának állí-
tólagos erkölcsi komolyságára. Valóban nagy erkölcsi 
bátorság kell ahhoz, hogy egy a jezsuita rendből kilépett 
férfi egy nyilvános előadásban ilyen dolgokat szellőztet, 
s hogy oly küzdelemnek a terére lépett, a melyen kevés 
az ehsmérés s annál több a gyűlölet s a bosszúállás. Így 
legközelebb is »A jelenkori német jezsuiták s a felekezeti 
béke* cím alatt (Berlin, Haack) egy röpiratot bocsátott 
közre, a melyben a Gottlieb neve alatt a berlini Ger-
mániában író Pesch T. jezsuitának 101 röpiratából dras-
tikus kivonatokat közöl a német protestantismusról és 
annak jelen képviselőiről. Hogy ilyen viszonyok között a 
felekezeti béke lehetőségéről Németországban szó sem 
lehet, nem szorul bővebb magyarázatra, valamint az sem, 
hogy mint értelmezik a centrumpárt férfiai »a vallásos 
érzületek lehető kímélésének* jezsuita frázisát! 

Egyben osztozik a német protestantismus a centrum 
part jogi felfogásával s ez a párbaj kérdése, mely legkö-
zelebb a hadügyi költségvetés tárgyalása alkalmából a 
berlini Reichsrath-ban szóba került. Erre nézve Beyschlag 
»Deutsch-Ev. Blátter« című folyóiratának március havi 
füzetében a következőket olvassuk: A ki abban a meg-
győződésben él, hogy a becsületesség egy nemzet köz-
életének alapja, annak a legnagyobb sajnálkozással kell 
látnia azt a nagy ellentmondást, mely Németországban 
a modern betegség kérdésében a tényleges viszonyok, a 
vallási felfogások s a törvényes intézkedések között fennáll. 
A törvény büntetni rendeli a párviadalt, míg a társadalmi 
szokások kötelességszerűen szentesítik azt, a vallás tiltja, 
a becsület megkívánja a párbajt. A tisztet megbüntetik, 
ha duellál, s szégyenletesen elbocsátják szolgálatából, ha 
meg nem verekszik. A büntető törvénykönyv áthágása 
tisztességbe ütköző, de a ki követné a törvénykönyvnek 
a duellum megbüntetésére vonatkozó rendelkezéseit, tár-
sadalmi becsületét veszti. Olyan ellentmondások ezek, a 
melyek megoldásra szorulnak. Vagy szükséges a duellum 
mint társadalmi intézmény, s akkor jogosult és csak 
annak visszaéléseit korlátozzuk, vagy pedig büntetendő 
cselekvény, s akkor el kell azt pusztítani. A mostani 
állapot tarthatatlan, mert közhazugságon alapul. A duel-
lumnak egyszerű várfogsággal vagy államfogházzal való 
megbüntetése nem akadályozza, sőt inkább előmozdítja 

azt. Ha az állam büntetendő cselekvénynek minősíti, 
büntesse szigorú börtönnel, s akkor a duellum, mint tár-
sadalmi intézmény önmagától meg fog szűnni. 

Nomine mutató e közfelfogás a mi viszonyainkra is 
vonatkozik. Jól mondja erre vonatkozólag Beyschlag. hogy 
ha a duellumot a hadseregből kiirtanék, a mi becsület-
birósági intézmények létesítésével volna lehetséges, akkor 
a társadalmi élet köréhői is önmagától eltűnnék. De mind-
addig, míg a társadalmi felfogás félszegsége a becsület 
kérdésében kedvez a párbajnak s a becsületbiróságok a 
párb:ijképesség s nem a becsület megvédése és szentsége 
felett ítélnek, szó sem lehet e modern betegség gyökeres 
gyógyításáról. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

R É G I S É G E K . 

Lelkipásztorsági elmélet a mult századból. 
10-szer. Az Isten szolgáinak szent Pál intése szerint, 

mindenek iránt gazdálkodónak kell lenni; a szűkölködő 
szegényeken kell könyörülni, még pedig úgy, hogy a kik 
az Isten lelki juhai közül vagy testökben vagy lelkekben 
betegek, sebesek, azokat gyógyítsa, sebeiket kötözgesse. 
Bizony jajt kiált Isten azoknak a pásztoroknak, a kik 
ezeket nem cselekszik. Ezech. XXXIV: 2 3. 4. Jaj azok-
nak a pásztoroknak, kik nem a juhokat, hanem magukat 
legeltetik, kik a juhoknak kövérivei élnek, gyapjaikkal ruház-
kodnak, az erőteleneket meg nem erősítik, a betegeket 
nem gyógyítják, a megtöröttet nem kötözgetik, az elesettet 
vissza nem hozzák, az elveszettet meg nem keresik, hanem 
keményen és kegyetlenül uralkodnak ő rajtok. Csak ennek 
a jajnak hallása is indíthat minket kötelességünknek híven 
való gyakorlására. 

H-szer . Ne légyen az Isten szolgája hízelkedő, a 
bűnösöknek kivált ne hízelkedjék, ne varrjon vánkost az 
ő hónuk alá, mert azt mondja Isten Ezech. III: 17. 18. 
Embernek fia őrállóul adtalak tégedet az Izrael házának, 
halld meg az én számbul az én beszédemet és intsd meg 
őket az én nevemben. Ha én mondom a hitetlennek halállal 
halsz meg és te őted meg nem inted, hogy a hitetlen az 
ő Istentelen utátul eltérjen, hogy éljen : az a hitetlen meg-
hal az ő álnokságában, de az ő vérét a te kezedbül kívá-
nom meg. Nagy kívánság ez, és nagy ösztön az Isten 
szolgáinak a bűnök és bűnösök ellen való feddőzésre. 

12-szer. Ha tapasztalná az Isten szolgája, hogy a 
mely ekklézsiában teljes erejébül és jó lelkiismerettel szol-
gál. abban szolgálatjának kevés sikere vagyon, épen nem 
épülnek a kegyességben és tudományban hallgatói: azért 
hűséges szolgálatjában alább ne hagyjon, mert Isten ő 
általa csakugyan véghez viszi a maga dolgát, ő pedig 
megmenti a maga lelkét és ha hallgatói közül valakik 
elvesznek is az ő bűnökben, az ő kezei tiszták lesznek 
az ő vétektül, ut est Ezech. XXXIII. 9. 

13-szor Ha történnék az, hogy az Isten szolgájának 
az ő egyházi hivatalában tett hűséges eljárásáért, feddő-
zéseért, dorgálódzásáért gonosz akarói és ellenségei támad-
nának. azon meg ne ijedne s rettenne, mert az egekben 
lakozó Isten, a kinek szolgája parancsolatját cselekedte, 
leszen az ő oltalma. Akárki mivel ijeszsze, akárki mint 
irigykedjék tehát reája, ő teljes erőbül az Isten szent 
beszédét hirdesse, abban levő igazságokat oltalmazza, mint 
Athanasius maga idejében cselekedett, a melyért is igaz-



Ságnak oltalmazójának neveztetett. Ha pedig megtörténnék 
csakugyan, hogy egyházi hivatalában lett híven való el-
járásáért valakitől valamely gonoszszal illettetnék, találjon 
vigasztalást magának; semmit hivatalában alább ne hagy-
jon, legyen állhatatos, cselekedjék úgy, mint a jó orvos 
doktorok, kik mikor holmi furiosus és eszelős betegek 
körül forganak, azoktól elég injuriákat szenvednek, de azért 
az orvosiastul meg nem szűnnek. Lelki orvosok az Isten 
szolgái, úgy tegyenek hát azok is. 

14-szer. Minthogy az Isten szolgájának mindenkor 
szent dolgoknak kell íorgani kezeken, azért azokkal szentül 
bánjon és a szent dolgokat, nevezetesebben a szent sakra-
mentumokat a méltatlanoknak ne adja, mert Idvezítőnk 
mondja : ne adjátok a mi szent az ebeknek és a disznók 
eleibe ne hányjátok. 

15-ször. Ha olyan népes ekklézsiában történnék lakása 
az Isten szolgájának, melyben nem egy, hanem több prédi-
kátorok vágynák collegáival és minden prédikátor társai-
val, sőt a mennyire lehet mindenekkel éljen békességben, 
hogy haragtartásával, veszekedésével a hallgató községet 
meg ne botránykoztassa. Mert akarmi sem esik nehezebben 
a hallgatóknak és akármin sem botránkoznak meg jobban, 
mint mikor ilyen prédikátor társaival és másokkal is háborgó, 
•veszekedő és haragot tartó prédikátorokat látnak. 

16-szor. A mely talentumot Isten a maga szolgájá-
nak adott a kereskedésre, azt el ne ássa, hanem azzal 
híven és serényen kereskedjék, a csalárdságot távoztassa 
el, mert az Úr az olyan szolgát, ki csalárdul cselekszi 
az Úr dolgát, így átkozta meg Jer. XLVIII. 10.: átkozott, 
ki az Úr dolgát csalárdul cselekszi. 

17-szer. Minthogy az Isten szolgái nem világi urak, 
hanem Isten követi, titkainak sáfári, azért nem tehet 
nékik magokat a világi urakhoz alkalmaztatni, nem lehet 
világi urak módjára az Isten örökségén uralkodni ut est 
I. Petr. V. 4., mert az Úr Jézus az ő lelki szőlőjét az 
ekklézsiát nem azért bízta reájuk, hogy azon uralkodja-
nak, hanem, hogy azt míveljék és oltalmazzák, mint jó 
vincellérek. 

Tudjuk azt, hogy az Isten lelki szőleje, az ekklézsia 
igen úgy vagyon alkalmaztatva, mint a természeti szőlő, 
melyben némely szőlőtők egészségesek, némelyek pedig 
betegesek. így az Isten lelki szőlejében is az ekklézsiában, 
vannak mind egészséges, mind beteges lelki szőlőtők. Az 
Isten szolgája pedig, mint lelki vincellér tartozik minde-
nekhez, de kiváltképen a betegekhez kötelességét tenni. 

Itt vagyon már a helye, hogy emlékezzünk azokrul 
a kérdésekről, melyekrül Ígéretet tettem oda feljebb, hogy 
meg fogok rövidesten magyarázni. Legelső helyre teszem 
tehát az Isten szolgáinak betegek körül való magok vise-
léseket és munkáikat, és azt teszem 

I-mo kérdésben: az Isten szolgájának mint kelljen a 
betegek körül magát viselni, mit kelljen azokkal csele-
kedni. Irtanak errül hosszasan különös tractatusokat a 
tudósok, kivált a franciák, de én csak némely szüksége-
sebbeket fogok említeni kötelességek tételek iránt a bete-
gek körül az Isten szolgáinak: 

l -o Azoknak kötelességek az, ne vigyázzanak azok-
nak az embereknek szokásaikra, kik akkor szokták az 
Isten szolgáit a betegekhez hívni, mikor már a beteg 
halálnak vált, sem azokra, a kik szegények levén nem 
merik hivatni, hanem hívatlan is elmenjen mihelyt meg-
hallja, hogy ez, vagy amaz hallgatója nagy beteg, és ne 
csak egyszer látogassa meg, hanem többször is. Minek 
előtte pedig szükséges vigasztalásokkal értetné, előre ok-
tassa, tanítsa és az ő hozzá nyújtandó vigasztalásoknak 
nagy haszonnal való bevételére szepen készítse el. 

2-o Minthogy a betegeknek temparamentumok, ter-
mészetek, életek, nagyon különböző, azért mignem a be-
tegek körül cselekedendő dolgaihoz fogna az Isten szol-
gája. menjen végére természetüknek, életüknek és csele-
kedetüknek, és a kiket illik rettentsen, a kiket pedig illik 
szelíden és édesdeden vigasztaljon. Valahány beteghez 
pedig tnégyen az Isten szolgája, mindenek iránt ezeket 
szükségképen cselekedje : a) a hitben erősítse, b) a meg-
térésre intse; c) felebarátjára való megbékeltetésre, ha 
haragosa lenne serkentse; d) a hamisan és törvénytelenül 
elvett jószágnak visszaadására kérje; e) a földi szorgal-
matosságoknak és ezekhez hasonlóknak eltávoztatásokra 
elméjét és gondolatit elkészítse. 

3-o Ha látja, hogy a betegnek nyavalyája súlyos, 
úgy hogy a szólást is nehezen teszi, igen sok beszéddel 
ne éljen, hogy azzal is nyavalyáját ne öregbítse, hanem 
rövid de fontos beszédekkel. Ha pedig tapasztalja, hogy 
valamelyik betegnek elméje megháborodott, gondolati meg-
zavarodtanak. azért is a mit mond néki, be nem veheti, azon 
meg ne haragudjon s boszankodjon, hanem szenvedje el 
efféle erőtelenségeit a szegény betegnek. 

4-o Ne hízelkedjék a betegnek ezzel, vagy amazzal 
bíztatván őtet, hogy valami módon az ő bűneiben el ne 
veszszen, mely ha úgy lenne, annak vérét Isten az ő mar-
kábul kívánná meg. Szánakozhatik ugyan nyavalyáján a 
betegnek, mert ezzel is enyhíti a beteget. De mivel egyi-
künk sem tudhatja, melyik beteg él vagy hal meg, azért 
mindenkor a boldog meghaláshoz kell a beteget készíteni, 
hogv véletlen ne történjék halála, mely veszedelmes lenne 
nékie. 

5-o Keressen alkalmatosságot az Isten szolgája, hogy 
csak kevés ideig is magával lehessen a beteggel, e végre 
tehát a kik akkor ott lehetnének küldje ki, és magán 
lévén a beteggel, tegye iránta kötelességét. Beboctátván 
pedig azokat, a kiket kiküldött vala: mindazokat, mind 
azok által több beteget látogatókat és a beteg körül for-
golódókat intse meg. hogy a szegény beteget haszontalan 
beszédekkel ne terheljék, a mikor látják, hogy már halál-
nak vált, gyógyulattal ne biztassák. 

Közli: Thury Etele. 

I R O D A L O M . 

** Teendőink a n é p o k t a t á s t e r é n cím alatt érde-
kes és aktuális tárgyú tanügyi tanulmányt írt Halász Ferenc 
kir. tanácsos, tanfelügyelő. A munka dr. Wlassics Gyula 
vallás és közoktatási m. kir. miniszternek van ajánlva, a 
kinek intenciót igyekszik szerző művében körvonalozni. 
Tartalmazza pedig a tanulmány népoktatás legaktuálisabb 
kérdéseit, ú. m : A népoktatási törvény revíziója; a nép-
iskolai tanfelügyelet; az osztatlan népiskola; a gazdasági 
ismétlő iskola; a kisdedóv as; a tanítóhiánY; az állami 
népiskolák elhelyezése; a székes főváros népoktatásügye. 
Szerző mindezen kérdéseket kellő világításba igyekezett 
helyezni és folyton szemelőtt tartva a népneveléshez fűződő 
nagy nemzeti és kulturális érdekeket, minden egyes kér-
dés megoldásához hosszú tapasztalatokon nyugvó tervezetet 
nyújt. A könyv iránya, szelleme első sorban az állami 
tanügy érdekeit tartja szem előtt, de azért a hazafias egy-
házak iskolajoga és tanügyi autonomiája iránt elég kímé-
letet tanúsít. Csak a nemzetiségi érdekeket istápoló fele-



kezetek fognak megütközni a könyv amaz intencióján, 
mely a nemzetiségi törekvések mérséklése végett az összes 
tanítók állami képesítését és az összes tanítók állami fegye-
lem alá helyezését sürgeti. A hazafias protestantizmus az 
autonómiának ezt a megszorítását is el fogja tűrni, ha ennek 
fejében az összes népiskolák hazafias szellemben leendő 
vezetését biztosítva látja A könyv szelleméről kellő tájé-
kozást nyújt az a cikk, melyet mai iskolaügyi rovatunk-
ban mutatványul közlünk. A 100 lapra terjedő tanulmány 
a Lampel Róbert-féle cégnél jelent meg és kapható fűzve 
60 krért. 

** Kis Tükör cím alatt Bognár Endre l.-patonai 
ág. h. ev. lelkész egy 113 lapra terjedő vallásos könyvet 
szerkesztett és adott ki, mely a címlap szerint »Konfir-
mándusoknak tankönyvül, keresztyén családoknak épülésre« 
van szánva. Munkája, mint az előszóban olvassuk, erede-
tileg pályamű volt, melyet a dunántúli egyházkerület di-
csérettel tüntetett ki »biztos felfogásánál, kerekded kidol-
gozásánál és szép emelkedett felfogásánál fogva*; de 
jutalomban nem részesített, mert »nem kérdések és fele-
letek alakjában készült, hanem köziő tanalakokban van 
írva«. Átolvasva a könyvecskét, mi is csak azt mondhat-
juk, hogy konfirmációi kézikönyvnek több okokból nem 
alkalmas ez a munka. Először is igen terjedelmes. 113 lapra 
terjedő tananyagot teljességgel nem lehet a konfirmándu-
soknak megtanítani. Másodszor a tárgyalás igen magas 
színvonalon van tartva. 12—14 éves gyermekek nem 
értik meg az ilyen fejtegetéseket. Harmadszor a hittani 
álláspontja határozatlan és színtelen, már pedig a kon-
firmációi hitoktatásnak nagyon határozottnak és szilárd 
confessionálisnak kell lennie. Azt csak mellékesen említ-
jük, hogy némely dogmatikai tétele (pl a vallás-fejlődés-
ről, a kinyilatkoztatásról szóló) racionalista és naturalista 
tévedéseket hirdet. Azt azonban mi is elismerjük, hogy a 
»Kis Tükör«-ben felölelt svmbolikai, egyházszertartási, egy-
háztörténeti, egyházjogi és erkölcstani anyag épületesen, 
vonzólag van kidolgozva. A könyv nyelvezete szép és 
erőteljes. Azután a műben mindaz benne foglaltatik, a 
mit keresztyén embernek egyházáról tudnia kell, hogy 
vallását okosan szeresse és kellőleg becsülje. Ezért a 
munka keresztyén családoknak olvasmányul és tájékozta-
tásul bátran ajánlható. Megrendelhető szerzőnél, ára fűzve 
30 krajcár. 

** Egy nap és ezer esztendő. Ez a címe annak 
az újévi s egyszersmind millenniumi egyházi beszédnek, 
melyet a pesti egyházban 1.896. január 1-én elmondott 
s most külön is kiadott Szász Károly dunamelléki püspök 
és pesti egyház első lelkésze. A tanulságos keresztyén 
tanításban erőteljes keresztyén lélek lüktet, mely oktat és 
épít. A beszédet rövid alkalmi ima előzi meg. 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténete most megjejent 35. füzetében a mohácsi gyásznap 
megkapó leírását és a vegyes házbeli királyok idejéből a 
közműveltségi állapotok szép rajzát olvassuk Baróti tollá-
ból. A füzetet egy szép melléklet (Magyarország Hunyadi 
Mátyás korában) és több szövegkép díszíti. Megrendel-
hető füzetenként 30 krért a kiadó Lampel-cégnél. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című nagy illusztrált munkából most jelent meg 
az 56-iJc füzet, melyben Gracza György szerző Bemnek 
Nagy-Szeben körüli harcátírja le, számos eddig ismeretlen 
új adat fölhasználásával. A füzet szövegképei ezek : Kossuth 
atyjának síremléke. Részlet a branyiszkói csatából. Az 
orsovai korona kápolna. Kossuth Lajos arcképei. Gál 
Dániel. Pláromszék kormánybiztosa. Budavár ostromának 
haditérképe. A munka Lampel R. kiadása. 

E G Y HÁ Z. 

Az erdélyi egyházkerület közgyűlése 
ápr i l i s 11-én veszi kezde té t Kolozsvár t t . A köz-
gyűlésse l k a p c s o l a t b a n Szász Domokos p ü s p ö k 
s z á m á r a nagy jub i lá r i s ü n n e p s é g van készü lőben . 
A nagy t e v é k e n y s é g ű p ü s p ö k u g y a n i s tíz év ó ta 
k o r m á n y o z z a r i t k a s iker re l , nagy a lko tások léte-
s í tésével a m a g y a r r e f o r m á t u s s á g fényes m u l t u 
ke rü le té t , az e rdé ly i egyházke rü l e t e t . A h a t a l m a s 
p ü s p ö k e g y h á z k o r m á n y z a t i eszközei fölöt t l ehe t 
és volt is v é l e m é n y k ü l ö n b s é g , m e r é s z te rve i t , 
n e m egysze r s zo rongva néz te az egyházi köz-
v é l e m é n y a g g o d a l m a s a b b része ; de n e m e s in ten-
ciói és szép s ikere i előtt az e l lenfe lek is kény-
t e l enek megha jo ln i s E rdé ly p ü s p ö k é b e n e l i smern i 
a nagy a lkotó erőt , ki n e m c s a k gondol , ele cs inál 
is » meré sze t és n a g y o U . A k ö r l e l k é s z s é g e k b e össze-
szede t t szórványok , a t ö m é r d e k ú j t e m p l o m és 
egyházi épüle t , a megsokszoros í to t t egyházke rü -
leti t őkék és a lapok , a kolozsvár i theol. fakul tás , 
az o r szágos lelkészi g y á m i n t é z e t : oly a lko tások , 
melyek országvi lág előtt h i r d e t i k Szász D. nagy 
s i k e r ű püspökségé t . T isz te le t te l üdvözöl jük a 
b é r c e s haza rósz nagy t e v é k e n y s é g ű p ü s p ö k é t s 
sz ivünkből k í v á n j u k neki , hogy m é g sok ide ig 
hasson , a lkosson es g y a r a p í t s o n az anyaszen tegy-
ház j a v á r a ! 

Antal Gábor püspöki székfoglalója, melyet egész 
terjedelmében a D. Pr. Lap közölt (13. és 14. sz.), rész-
letesen elmondja azokat a vezérelveket, melyeket a püspöki 
kar e legifjabb tagja szem előtt kiván tartani: »Első és 
főkötelességemnek tartom a tiszta evangeliumi hitnek, az 
ezen alapuló vallásosság és hitbuzgóságnak előmozdítását, 
úgy saját hatáskörömben, mint a felügyeletemre bizott 
gyülekezetekben, mert ettől függ ev. ref. egyházunk élet-
ereje, hivatásának betöltése, híveinek lelki nyugalma, üdve 
és boldogsága. Kötelességem szerint felügyelek arra, hogy 
ez a vallásos hit a hivek lelkében a gyermekkortól kezdve 
minél erősebb gyökeret verjen, Isten házának szereiében, 
Isten igéje követésében, vallásos kegyes életben, az egyház 
és iskola iránti áldozatkészségben nyilatkozzék. A vallásos 
hit erősbülése, terjedése, az egyes egyházak virágzása, vagy 
hanyatlása a legbelsőbb összefüggésben van a lelkész mű-
ködésével. Ez okból kiváló gondot kívánok fordítani a lel-



készek képzésére, magok viselésére, helyzetére*. A lelkészek 
magaviseletéről ekként nyilatkozik: »Minél előbbre halad 
népünk és nemzetünk a művelődés terén, minél bonyolul-
tabbá lesznek az életviszonyok, a lelkészek irányában is 
annál több szellemi és jellembeli követelményeket formál 
a társadalmi élet és ba ezeknek megfelelni nem képes a 
lelkész, a hiányok sokkal nagyobb mértékben mutatkoz-
nak ma, mint mutatkoztak a régibb időben. Azért a lel-
készeknek a folytonos önképzésre, a társadalmi élet köve-
telményeinek figyelembe vételére nagy gondot kell fordítani. 
Mind maguknak a lelkészeknek, mind a felügyelő hatósá-
goknak őrködni kell a felett, hogy a lelkészek tekintélyüket 
megőrizzék, soha, de különösen lelkészszé választásuk al-
kalmával tanúsított eljárásukkal alá ne ássák, tönkre ne 
tegyék, mert ennek egész életükre sajnos kihatása van«. 
Majd a lelkészek anyagi helyzetének javítását sürgeti s az 
1848. évi XX. t.-c. intenciójának a megvalósítását hang-
súlyozza. Részletesen nyilatkozik a tanügy terén követendő 
vezérelvéről azt hangsúlyozván, hogy: »A mi állami, nem-
zeti és felekezetközi viszonyaink között egyedül helyes 
elvnek tartom azt, a mely a középiskolákra nézve az 1883. 
évi XXX. t.-c.-ben, az elemi iskolákra nézve az 1893. évi 
XXVI. törvénycikkben van lefektetve, hogy t. i. úgy a 
felekezeti közép, mint a felekezeti elemi iskolák az állam 
segélyével jókká, versenyképesekké tétessenek és ezen elvet 
óhajtom hatáskörömben minél inkább megvalósítani*. Végül 
különös gondot kíván fordítani a horvát-szlavonországi 
misszió ügyére, az egyházi közigazgatás egyszerűsítésére 
s a felekezetközi béke helyreállítására és ápolására. 

A millennium egyházi és iskolai megünnep-
lését református keresztyén egyházunkban végleg a kon-
vent fogja megállapítani. Az ünneplés idejére és módjára 
nézve azonban már megállapodásra jutottak egyház-
kerületeink elnökségei. Az iskolai ünnepélyek május 9-kén, 
az egyházi ünnepélyek május 10-én fognak megtartatni 
Ugyanis Kiss Áron, Kun Bertalan és Szász Károly 
püspökök immár szét is küldték s az illető egyházkerü-
leti lapok közölték is az erre vonatkozó püspöki kör-
leveleket és utasításokat. Az iskolai ünnepélyek módozatjára 
nézve a közoktatási miniszter által kiadott programm 
szemelőtt tartását ajanlják. 

A debreceni ev. ref. egyházmegye március hó 
27-én tartotta közgyűlését Debrecenben Dávidházy János 
esperes és Nadányi Miklós gondnok elnöklete alatt. A 
tanácskozást az esperes szép imádsága és lendületes el-
nöki beszéde nyitotta meg erős vonatkozással a millen-
niumra. Mindkettőt kinyomatják. A közgyűlés részvéttel 
emlékezett meg Fráter Gyula tanácsbiró elhunytáról. 
Egyházkerületi képviselőkül megválasztattak: Gyulai László, 
Szele György lelkészek, Nagy Ferenc, Fráter Barna, 
világiak. Fontos volt az egyházmegyének azon határozata, 
melvlyel — jóváhagyási jogával élvén, illetőleg arra hivat-
kozván — egy telekvásárlási ügyben az egyházközségi 
közgyűléssel szemben a presbvteriumnak adott igazat. Az 
ügyet különben fölterjesztették az egyh kerülethez. — A 
bihari egyházmegye azon indítványát, hogy a 2000 leiek-

nél kevesebbet számláló gyülekezetek egyházközségi köz-
gyűlései is képviseleti alapon szerveztessenek az egyház-
megye pártolólag terjeszti a kerület elé. Több más ke-
vésbbé lényeges ügy letárgyalása után a gyűlés korán 
véget ért. 

I S K O L A . 

Középiskolai alkotások a millenniumon. Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter intézkedett, 
hogy a millenniumhoz fűzött következő középiskolai alko-
tásokat örökítsék meg külön ünneppel: 1. A budapesti 
VIII. ker. állami gimnázium alapítása és épületének alapkő 
letétele. 2. A zalaegerszegi állami főgimnázium alapítása és 
épületének alapkőletétele. 3. A szegzárdi állami főgimná-
zium alapítása és épületének alapkőletétele. 4. A nagy-
szebeni állami főgimnázium új épületének alapkőletétele. 
5. A szamosújvári állami főgimnázium új épületének 
alapkőletétele. 6. A bártfai állami gimnázium új épületének 
alapkőletétele. 7. A kaposvári állami főgimnázium új épü-
letének alapkőletétele. 8. A lugosi állami főgimnázium új 
épületének fölavatása. 9. A fehértemplomi állami főgim-
názium új épületének fölavatása. 10. Az ungvári királyi 
főgimnázium új épületének föiavatása. 11. A nagyváradi 
állami főreáliskola új épületének fölavatása. 12. A pozso-
nyi ág. ev. főgimnázium új épületének fölavatása. 13. A 
félegyházai városi főgimnázium új épületének fölavatása. 
Ezenkívül tervben van az Eötvös-kollégium alapításának 
ünnepe is, mely most kapja meg végleges szervezetét. 

Az egységes jogi államvizsgálatok tárgyában a 
budapesti egyetem jogi kara olyan értelmű előterjesztést 
tett a közoktatásügyi miniszterhez, hogy a saját tekinté-
lyét és főlényét a jogakadémiákéval bántólag ellentétbe 
helyezte. A pozsonyi kir. jogakadémia tanári kara rész-
letes ellenészrevételeket írt a becsmérlő felterjesztésre és 
arra kéri a minisztert, hogy az összes tényezők figyelembe 
vételével elfogulatlanul ítélje meg a kérdést. Mi is azt tart-
juk, hogy a kellő számú tanerőkkel ellátott jogakadémiákon 
a tanítás színvonala, de különösen a tanulás színvonala 
nem igen áll alatta a túlzsúfolt fővárosi egyetemi tanítás-
nak és tanulásnak. A jogakadémiák ócsárlása tehát nem 
egészen jogosult — a budapesti egyetem részéről. 

A debreceni ev. ref. főiskola tanári karának az 
orsz. tanári nyugdíjintézetbe történt fölvételét, s az erről 
szóló miniszteri leiratot f. évi március hó 31-én tartott 
gyűlésében vette tudomásul a kebelbeli nyűg- és gyám-
intézet. A tanárok fölvételénél a legméltányosabban járt 
el a minisztérium, s az egyfolytában eltöltött tanári éveket, 
lett légyen az illető rendes, helyettes vagy segédtanári 
minőségben,- mind beszámította, de a más pályával (pl. lel-
készi) megszakított cursust elejtette. Ehhez képest járt el 
a főiskolai nyűg- és gyámintézet a theol. tanárok irányá-
ban is, beszámítván nekik a helyettes tanári és rendes 
lelkészi minőségben eltöltött összes éveket, a mint azt az 
egyházkerület által jóváhagyott alapszabályok is előírják. 



A rimaszombati egy. prot. főgimnázium állam-
segélyének emelése és a tanárok javadalmazásának kor-
szerinti rendezése ügyében sikerrel kecsegtető tárgyalások 
indultak meg. Legközelebb, a mult hóban Zelenka Pál 
püspök jelent meg s gyűlésezett ez ügyben a főgimnázium 
fentartó testületével. Zelenka kilátásba helyezte az állam-
segélynek 16,000 frtra emelését, viszont a tanárok java-
dalmazását fizetési osztályok szerint, az államnál rend-
szeresített korpótlékokkal kívánta megállapíttatni.Örvendünk, 
hogy a Felvidéken valódi missziót teljesítő emez intézet 
folyvást emelkedik; remény van reá, hogy a város ál-
dozatkészsége és a közokt. kormány jóakarata következ-
tében rövid idő múlva díszes, új épületet is kap. 

EGYESÜLET. 
A nagypénteki ref. társaságba, mely az elzüllött 

gyermekek részére Otthont alapít, beléptek örökös tagul 
200 forinttal: dr. Mészáros Károly, 100 frttal: Hegedűs 
Sándorné, gróf Vigyázó Sándorné; alapító tagul 50 frttal: 
báró Bánffy Dezsőné, br. Baratta-Dragono Alajosné, Bóné 
Gézáné, Brázay Kálmán, báró .Jósika Samuné, Pulszky 
Ferencné és gróf Tisza Lajos; rendes tagul 10 frttal: 
Blau Oszkár, Felszegi Ferencné, Fodor István, Hamary 
Béláné, Hegedűs István, Jalsoviczky Sándorné, Kádár Lajos, 
Lakner János, Mechvart Andrásné (25 frt), Pótsa Ferencné 
és idősebb báró Wodianer Béla (20 frt); évdíjas tagul: 
dr. Hamary Béla, Hamary Béláné, és h. Kiss Erzsébet. 
Adományoztak: mogyoródi ev. ref. egyház 5 frt, Papp 
Károlvné 5 frt, Markusovszky Béla 3 frt, özv. Piringer 
Mártonné 2 frt, M. Szabó Ferenc Gyula 2 frt, dr. Borovszky 
Samu, Benits József, Matterny Ilona, Szent-Györgyi Miklós, 
Tokaji Nagy Zoltán és dr. Varga Istvánné Rákos-Palota 
1 — 1 frt, Meszlényi Pista 30 kr., Hevesy 20 kr. Buda-
pesten, 1896-ik év április hó 1-én Szöts Albert gondnok. 

A Tabitha jótékony nőegyesület virágvasárnap-
ján a szegények javára a Deák-téri. valamint Kerepes-úti 
ág. h. evangélikus templomokban 467 forintot gyűjtött. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Antal Gábor dunántúli püspök 

Osvald Kálmán segédlelkészt nevezte ki a maga püspöki 
titkárává. — Szász Károly dunamelléki püspök Gergely An-
tal budai h.-lelkészt dunavecsei helyettes lelkészszé, Szász 
Béla okleveles segédlelkészt, ki a folyó iskolai évet Edin-
burgban töltötte, budapesti segédlelkészszé nevezte ki. — 
Paionay Dezső Szentmártonkátára választott budapesti 
segédlelkész e hónap végén, Benedek Antal szabadkai 
h.-lelkész s Gombára választott rendes lelkipásztor a jövő 
hónap elején foglalják el hivatalukat. — A nagy-enyedi 
theologiai akadémián ürességben levő tanszékekre nyolcan 
pályáztak, ú. m. Eácz Kálmán theologiai magántanár és 
nyíregyházi segédlelkész, Szécsi Ferenc felvinci lelkész és 

theol. m. tanár, dr. Bartók György szászvárosi lelkész 
és theologiai h. tanár, Bodor János zágoni lelkész, Tereh 
Gyula h.-m.-vásárhelyi népiskolai felügyelő lelkész, Bátori 
Gábor kolozsvári segédlelkész, Rácz Lajos sárospataki 
főgimn. rendes tanár és dr. Bartók Jenő theol. m. tanár 
és debreceni főgimn. h.-tanár. A választás az ápr. 11-én 
kezdődő egyházkerületi közgyűlésen lesz. 

* Az evangéliumok kódexe ismét szaporodott 
egygyel. Palesztinában az evangéliumoknak ősrégi szöveg-
töredékét találták meg. A becses lelet egy hatodik, vagy 
hetedik századbeli kézirat, melyet egy kis faluban őriztek, 
Caesarea mellett. A szaktudósok azt hiszik, hogy a híres 
N-kodex töredékeiről van szó, melyből hat lap a Vatikán-
ban van. négy a British Muzeumban, kettő Bécsben, és 
harminchárom Pathmos szigetén, a többi részét pedig 
elveszettnek hitték. Az orosz kormány a most napfényre 
került töredékeket 25,000 frankért vette meg. 

* Gladstone alapítványa. Az agg angol államférfi 
könyvtárt és hospiciumot alapított hawardeni földbirtokán 
theologusok számára, hogy csekély költséggel teljesen hit-
tan i tanulmányaiknak szentelhessék magukat. A könyvtár 
már most is 27,000 kötetből áll és még 10,000 kötetre 
van hely a termekben. Az alapítványt Gladstone 30,000 
forinttal dotálta és meg van győződve róla, hogy ezt az 
alapot idővel mások is nagyobb összegekkel gyarapítani 
fogják. Gladstone azt óhajtja, hogy az alapítvány lehető-
leg összeköttetésben maradjon családjával és hawardeni 
földbirtokával. 

* A skót szabadegyház 350,000 lélekből áll és 
ez a kis egyház nagyszerű hittérítő munkát fejt ki Indiá-
ban, Dél-Arábiában, Áfrikában és Uj-Hebridákban. Ezen-
kívül még az európai városokban zsidó missziókat is tart 
fön. 47 fő állomáson 153 misszionáriust foglalkoztat 
(99 férfit és 54 nőt); van még 24 misszionárius orvosuk 
és 5 nő orvosuk. 

* Az »istentelen biblia.« Londonban egy árve-
résen 130 márkán kelt el az úgynevezett »istentelen bib-
liának* (Wicked Bible) egy példánya. Nevét onnét nyerte, 
mivel a hetedik parancsolatból kimaradt a »Not« (ne) tiltó 
szócska. És így a tilalom helyett a bűnre ösztönöz. Körül-
belül hat példány van ebből a bibliából mindössze. 

A D A K O Z Á S . 
Az »Evang Theologusok Otthona* javára: 
VII. Kimutatás. Egy volt theologus 2 frt, Wünschen-

dorfer Károly poprádi evang. leik. gyűjtése 21 frt 70 kr., 
Wigand Mór gyűjtése Pozsony 40 frt, Kolbenheyer Ber-
talan 1 frt, pozsony-szt-györgyi ev. gyülekezet évi 10 frt, 
székesfehérvári evang. gyülekezet évi 10 frt, Hajdú János 
ev. leik. évi 5 frt, Lőw Fülöp locsmándi ev. leik. újabb 
gyűjtése 10 frt, Marcsek Andor főgimn. tanár gyűjtése 
(Igló) 5 frt, Wünschendorfer Károly poprádi evang. leik. 
újabb gyűjtése 8 frt 60 kr., dr. Szontágh Antal egyházi 
felügyelő és Kossaczky Mihály lucini ev. leik. gyűjtése 
13 frt 70 kr., Francz Vilmos ruszti ev. lelkész gyűjtése 
7 frt 50 kr., Matisz Károly sikátori evang. leik. gyűjtése 
2 frt 37 kr., Hering Lajos szendi esperes leik. gyűjtése 



5 frt. Melczer Gyula acsai evang. lelkész gyűjtése 60 frt. 
Összesen 201 frt 87 kr. 

VIII. Kimutatás. Albiné von Suter 5 frt, Wiebauer 
András gyűjtése Pozsony 8 frt 60 kr., Bodiezky Kálmán 
zurányi ev. esp. leik. 3 frt, Pósch Frigyes levéli ev. leik. 
gyűjtése 8 frt 80 kr., Herints Lajos farádi ev. leik. gyűj-
tése 14 frt 40 kr., Engisch Frigyes szeghegyi evang. leik. 
évi 10 frt és 40 frt adomány, a szeghegyi evang. hívek 
10 frt 50 kr., Wagner Lajos föreáliskolai tanár Pozsony 
5 frt, az alsó-szelii ev. gyülekezet 5 frt, Novak Mihály 
eperjesi ev. leik. gyűjtése 6 frt, Breyer Jakab medgyesi 
ev. ielk. gyűjtése 7 frt 70 kr., Smid Mihály bokodi ev. 
leik. gyűjtése 4 frt 50 kr., Sztehlo János eperjesi evang. 
leik. 2 frt, Kuna György csizmadia gyűjtése Pozsony 15 frt 
40 kr., Krahulecz Áladár grinádi ev. leik. gyűjtése 2 frt 
80 kr., Baltik Pál báti ev. leik. gyűjtése 23 frt, kecske-
méti ev. hívek 10 frt. Összesen 181 frt 70 kr. Az eddigi 
gyűjtés összesen 1743 frt 81 kr. A kegyes adakozóknak 
hálás köszönet. 

Pozsony, 1896. márc. 26-án. 
Dr. Masznyik Endre, 

theol . a k a d . igazga tó 

A sziget-okor-vidéki lelkészi értekezlet által 
a szórványokban élő. ev. ref. hitrokonok lelki gondozását 
célzó kézikönyv készítésére kitűzött pályadíj gyarapításá-
hoz, űjólag a következő kegyes adományok érkeztek, úgy-
mint: Gazsi József gondnok Kis-Harsány 1 frt, Kakas 
Gábor tanító úr és a poprádi egyház 1 frt 50 kr., Kovács 
Bálint lelkész úr Szava 1 frt, nagvt. Baksay Sándor solti 
esperes úr gyűjtése 6 frt 75 kr., Szűcs Dániel tanító úr, 
Siklós 1 frt. Összesen: 11 frt 25 kr. E becses lapok folyó 
évi 3-ik számában közölt 74 frt 53 krral összesen 85 frt 
78 krajcár. Magvar-Mecskén, 1.896. ápril hó 7-én. Nagy 
Imre, értekezleti pénztárnok. 

478/1896. sz. P á l y á z a t . 

A halálozás tolvtán megürült Jcöröshegyi lelkészi 
állásra pályázat hirdettetik. 

Az állomás jövedelme, hivatalos felbecslés szerint 
1006 frt s így ez állomás Ill-ad osztályú. 

Pályázati határidő 1896. május hó 10. 
Pályázati kérvények az egyházkerületi elnökség által 

kiállított, illetőleg az 1884. évi közgyűlési jegyzőkönyv 
48. p. 13. al. értelmében esperesileg is megerősített mi-
nősítési oklevéllel felszerelve nagyt. Bocsor Lajos esperes 
úrhoz, Tengődre (Tolnám.) küldendők. 

Budapest, 1896. április hó 8-án. 

Szász Károly, 
d u n a m e l l e k i ref . püspök . 

87/1896. sz Pá,lyázat tanári állásra. 
A békés-csabai ág. hitv. ev. algimnáziumnál a jövő 

1896/97. tanév kezdetével elfoglalandó földrajz-, termé-
szetrajzi és történelem, latin nyelvi rendes tanári állásokra 
pályázat hirdettetik. 

Megjegyzendő, hogy ha ez útóbbi szakból alkalmas 
tanerő nem jelentkeznék, akkor latin-német vagy latin-

HORNYÁN8ZKY VIKTOR Ki 

magyar nyelvekből képesített tanárok is reflektálhatnak 
az üresedésbe jövő állásra. 

Ezen állások mindegyikével, ha rendes tanárral töl-
tetik be. 1200 frt törzsfizetés, 50 frt ötödéves korpótlék, 
s 200 frt lakbér jári havi részletekben előre. 

A megválasztandó rendes tanárok az országos tanári 
nyugdíjintézetnek köteles tagjai lesznek. 

Tanárjelöltek is jelentkezhetnek s rendes tanárok 
hiányában helyettesek lehetnek 850 frt évi fizetéssel; ha 
azonban okleveleiket megszerzik s különben is beválnak, 
okleveleik bemutatásakor azonnal rendszeresíttetnek. 

A pályázók lehetnek akár ágostai, akár helv. hitv. 
evangélikusok. 

A kellően felszerelt folyamodások az algimnáziumi 
bizottsághoz címzendők és a békés-csabai ág. ev. egyház 
igazgató lelkészéhez küldendők. 

A pályázat határideje f . évi május 20. 
Békés-Csabán, 1896. április 7-én. 

i ~ 3 Az algimnáziumi bizottság elnöksége. 

P á l y á z a t . 
A miskolci ev. ref. főgimnáziumban megüresedett 

történelmi tanszékre pályázat hirdettetik. 
A tanszék főtárgya a történelem, melyet a gimná-

zium összes osztályaiban 18 órán, esetleg a szakmájába 
eső vagy azzal rokon más tárgyat is az egyházi törvé-
nyek által megszabott óraszámig tartozik a megválasztott 
tanár a tantárgyak évi beosztása szerint tanítani. 

A tanszékkel járó rendes tanári javadalom: 1200 frt 
fizetés, 200 frt lakáspénz és 50 frt ötödéves pótlék, mely 
400 frtig emelkedhetik. 

A megválasztott tanár, az ország, nyugdíjintézetnek 
jogosított és kötelezett tagia. Állomását 1896. szept. 1-én 
a szaktudományához tartozó értekezéssel tartozik elfog-
lalni, s a mennyiben eddig még rendes tanárképen nem 
működött, megválasztása egy évre ideiglenesen történik. 

Ha alkalmas pályázók hiányában tanári oklevéllel 
nem bíró tanárjelölt választatnék meg helyettes tanárul, 
évi fizetése összesen 800 frt lesz és választása szintén 
egy évre, ideiglenesen történik. 

Felhivatnak a pályázók, hogy folyamodványukat 
keresztlevelökkel, végzett tanulmányaikról, képesítésükről, 
eddigi szolgálataikról, egészségi állapotukról s védkötele-
zettségekről szóló bizonyítványaikkal együtt folyó 1896. év 
június 12-ig küldjék be a miskolci ev. ref. egyház alólírt 
főgondnokához. 

Miskolcon, 1896. ápril hó 2-án. 

Mikuleczky István, 
1 — 2 az ev. ref. e g y h á z f ő g o n d n o k a . 

Az első évnegyed lejárta alkalmából negyed-
éves előfizetőinket t isztelettel kérjük, hogy előfize-
tésöket megújítani szíveskedjenek. 

rVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



ANS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesz tőség ' : 
IX. ker Illet, Pipa-utca 'JS. szám, h o v á a kéz i ra tok 

c imzendök. 
Kia<l<>-]i ivatal : 

llornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és h i rdet , d i j ak in tézendök. 

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

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

Meg-jeleuik minden vasárnap. 

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

Eyyes szánt ára flO Jer. 

A »Protestáns Egyházi és Iskolai Lap« 
története. 

L a p u n k 1858-ban indult meg dr. Ballagi 
Mór pesti theol. t anár szerkesztésében, Székács 
József és Török Pál pesti lelkészek mint segédszer-
kesztők közreműködésével . Harmincegy évig, 1888 
végéig maga Ballagi szerkesztet te és adta ki 
időnként változó segédszerkesztők és főmunka-
társak támogatásával , kik közül a ha tvanas évek 
végén Kovács Albert, a he tvenes években és a 
nyolcvanas évek közepéig Farkas József, ettől 
kezdve Szőts Fa rkas theologiai tanárok voltak 
huzamosabb ideig a Lap főmunkatársa i . 1889. 
j a n u á r 1-je óta Szőts Farkas a Lap felelős szer-
kesztője és tulajdonosa. 

A Lap az egyházi közszükségből született s 
eredet i leg csak fel támasztása a Székács-Török 
által a negyvenes évek közepén alapított, de a 
szabadságharc gyászos bukása által annyi derék 
sajtóközeggel együtt el temetet t hasonló nevű Lap-
nak. Tör téne te összeesik a magyar protestant is-
mus utolsó negyven évi történetével , mer t mint 
huzamos ideig egyedüli p ro tes táns Lapba , ide 
futot tak össze az egyházi és iskolai közélet szálai 
s később mikor laptestvérei megszaporodtak, akkor 
is mind központi helyzeténél, mind kifejezett cél-
jánál fogva ez marad t az inkább egyházkerület i 
célokat szolgáló egyházi lapok között a legegye-
temesebb jellegű pro tes táns Lap. 

Egyetemes jellegét m á r megindulásakor ki-
fejezte s mai napig megőrizni igyekszik. A két 
evangel ikus egyház o rgánumakén t azzal az inten-
tióval indult, hogy a nemzeti e lnyomatás által 
még inkább elzsibbadt egyházi életet élesztgesse, 
a szunnyadozó erőket életre keltse, az evange-
liumi pro tes táns öntudatot eszméltesse ós ter-
mékenyítse, a két prot. egyház egyesülését elő-
mozdítsa, az egyház és iskola bajainak fel ismerését 
és orvoslását elősegítse, az egymástól elszigetelt 
egyházkerületek között necsak az összetartozás 

érzetét növelje, hanem egységes egyháztest té való 
összeforradásukat is előmozdítsa, s ál talában a 
százados üldözések és elnyomás miatt fejlődésé-
ben visszamaradt magyar pro tes tant i smus belső 
és külső fejlesztésének irodalmi eszköze legyen. 

Bajos volna e rövid »vázlat« kere tében 
csak nagyjában is kifejteni mindazokat a nagy-
számú és többször nagyszabású eszmemozgalma-
kat, melyeknek e Lap 39 évi pályafutása alatt 
tolmácsa ós szintere volt. Csupán csak ér int jük 
a legfőbbeket. 

Mindjárt indulásakor célul tűzte a két prot. 
egyháznak államjogi, társadalmi, tudományos és 
humani t á r ius unióját, sőt egyszer-másszor a dog-
matikai uniót is feszegette. Elért belőle annyit, 
hogy a magyar kálvinista és lu the ránus egyhá-
zak legjobbjai ma már nem azokat nézik, melyek 
egymástól elválasztják, hanem azokat keresik, 
melyek egymáshoz közelebb hozzák a két testvér-
egyházat. Egy szív két kamrá jának érezzük ma-
gunkat . Vannak közös intézményeink is, mint 
pl. az országos prot. árva-egyesület, a m. protes-
táns irodalmi társula t stb. 

Kezdettől fogva sürgette, hogy aká r konvent 
útján, akár zsinati törvényhozás segélyével az egy-
házkerüle tek egy egyháztest té tömörül jenek, hogy 
az egyesülésből befelé nagyobb erőt fej thessen 
ki, kifelé tekintélyesebb felekezetközi ós állam-
jogi positiót foglalhasson el a közegyház, s ezzel 
kapcsolatban, hogy Erdély egyházilag is uniáljon 
az anyaországgal . A tömörülés és egyesülés esz-
méit annyira s ikerül t megérlelnie, hogy az l<s81-iki 
debreceni zsinaton aránylag csekély küzdelem-
mel test té vált mind az egységes magyar refor-
mátus egyházszervezet, mind az Erclélylyel való 
egyházi unió. 

Már 1858-ban penget te s azóta soha napi-
rendről le nem vet te az egyetemes egyházi köz-
pénztár (clomestica cassa) eszméjét, melynek mi-
kor önkénytes megajánlás ú t ján való létesítése 
nem sikerült , azután alkotmányos egyházi úton 



való fölállítását sürgette. Ennek érlelését is any-
nyira vitte, hogy a kálvinistáknál az 1881-iki 
debreceni, a lu theránusokná l az 1891-iki buda-
pesti zsinat az egyházi közalap a lakjában köz-
egyházi intézmónynyé önthet te az eszmét. 

Az 1859-ik évi császári pá tens idejében e 
Lap, mely az absolut ismus alatt a magyar hazafi-
ságnak is egyik menedéke volt, a protes tant ismus 
eme korszakalkotó egyházpolitikai mozgalmának 
egyik főeszköze s a szereplöknek állandó talál-
kozási helye volt, mi miatt a hazafiságában is 
lelkes szerkesztő több ízben a hatalom közegei 
elé állíttatott, zaklat tatot t s kisebb időre elzárás-
sal is büntet te te t t . 

A patental is v ihar lezajlása aztán részint a 
hi t tani eszméltetós, részint a gyakorlat i egyházi 
építés munká jának szentelte erejét a Lap. 

A hit tani eszméltetós te rén merész és har-
cias vi tákat támasztott , melyekben a nagytudo-
mányú ós pára t lan elevenségű szerkesztő, hogy 
megmozgassa az egyház Bethesdáját , egész ani-
mositással a filozófiai és krit ikai rat ional ismus 
ál láspont jára helyezkedett . Elég legyen a ha tvanas 
évek fel támadási vi tájára s a hetvenes évek 
^Pro tes táns Egyletcc-i mozgalmaira muta tnunk. 
Ezek a theologiai eszmeharcok igaz, hogy több 
ér tékes theologiai munkával gazdagítot ták egy-
házi i roda lmunkat ; igaz, hogy az elhanyagolt 
egyháztörténet i és népies valláserkölcsi irodalmi 
ágban is f igyelemreméltó kezdeményezésekre ve-
zettek. De másfelől szenvedélyes theologiai párt-
harcoka t idéztek elő, melyek következtében a 
conservat iv elemek a tul l iberal isnak tar tot t pesti 
iránytól elváltak s külön saj tóközegeket terem-
tettek, melyek a Lapot szellemileg és anyagilag 
észrevetőleg meggyengítet ték. 

A gyakorlati egyházépítés munká jában kez-
dettől fogva ernyecletlenül buzgólkodott Lapunk. 
Eszméitető cikkeket közöl a külső és belső misszió 
köréből ; sürget i az árvaügy rendezését s az or-
szágos pro tes táns árvaház fen ta r tásá ra évenként 
5 0 0 — 8 0 0 frtot szokott gyűjteni mind e mai na-
pig; lelkészi ér tekezletek szervezése által a pap-
ság szellemi, lelkészi gyámintózetek létesítése 
által a papság anyagi helyzetének emelésében 
nemcsak sokat, de s ikeresen is fáradozott ; a 
gyülekezetek anyagi erősítése végett t akarékmag-
tárak, kepe váltsági ós más gyülekezeti alapok 
létesítését, valamint az egyház fen tar tásának ré-
szint osztály-adó, részint jövedelem-arányos adó-
zás út ján való reformálását kezdettől fogva min-
dig ajánlotta, s legutóbb az úgynev. »közpapok 
mozgalmacc óta az 1848. évi XX. t.-c. intentiójá-
nak megvalósí tását először karol ta fel; a vallás-
erkölcsi élet intenzivebb ápolása érdekében állandó 
p rogrammja a vallásoktatás, a konfirmáció, a 

bibliamagyarázat , a cura pastoral is gondosabb 
végzésének, vallásos összejövetelek és felolvasá-
sok ta r tásának, biblia és jó vallásos könyvek ter-
jesztésének, vallásos egyesületek alapí tásának s 
legújabb időben evangelisatio név alatt evan-
gyóliomosabb hitélet előmozdításának sürgetése. 

Tanügyi működésé t az iskolák valláserkölcsi 
alapon való korszerű fejlesztése irányozta. Az 
evangeliumi szellemű iskolát az egyház vetemé-
nyes ker t jének tar to t ta mindig. Régebbi időben 
a re formátus egyetemes tanügyi bizottság létre-
hozása és működésének irodalmi támogatásával 
szerzett érdemeket . Az 1868-ik évi népiskolai 
törvény meghozása után az volt jelszava, hogy 
a hol nem bírj a az egyház fentartani , inkább az 
á l lamnak adja át a népiskolát, minthogy silány 
iskolái legyenek. Ezért heves harcot folytatott, 
a conservat ivabb felekezeti felfogással, mely Révész 
Imre és elvtársai vezetése alatt a felekezeti isko-
lákat minden körülmények között megta r tandók-
nak vitatta. A középiskolai ügy törvényes ren-
dezése (1883) u tán Lapunk adta ki először a 
célszerűnek bizonyult jelszót, hogy a prot. gim-
náziumokat államsegély út ján minden aggodalom 
nélkül jó karba hozni igyekezzünk. Mikor meg 
1893-ban a tanítói fizetések államsegély ú t ján 
való megjaví tását k imondta a törvényhozás, La-
punk fentarfcás nélkül sürget te-bíz ta t ta a szegény-
sorsú gyülekezeteket , hogy tanítóik fizetését az 
állam segítségével emelni siessenek. 

Négy tizedes életében Lapunk a két prot. 
egy házlegjobb irodalmi erőit sorozta munkatársa i 
közé. Az idősebb egyházi és tanügyi írók kö-
zött alig van egy is, a ki e Lapba ne dolgozott 
volna. A pá tens s a korábbi egyházi szervezke-
dés idejében oly férfiak, mint báró Vay Miklós, 
báró Prónay Gábor, Tisza Kálmán, Fáy András, 
Irinyi József, Mocsáry Lajos, Beöthy Zsigmond 
stb. sű rűen írtak e Lapba, míg a szorosabb érte-
lemben vett egyházi, theologiai és tanügyi cik-
kek Török Pál, Székács József, Ballagi Mór, Filó 
Lajos, Révész Imre, Tatay András, Dohos János, 
Szász Károly, Hunfalvy Pál, Gönczy Pál, Hegedűs 
László, Czékus István, Batizfalvy Is tván stb. tol-
lából kerül tek ki. Ebből a legrégibb gárdából 
Szász Károly kezdettől máig állandó dolgozó-
társa Lapunknak . A ha tvanas és a he tvenes 
évekből Farkas József, Kovács Albert, Szeremley 
Sámuel, dr. Kovács Ödön, Fejes István, Molnár 
Aladár, Lukács Ödön, Wéher Samu, Czelder Már-
ton, Gyurátz Ferenc, Felméri Lajos, Sántha Ká-
roly, Ballagi Géza ós Aladár stb. a hírneve-
sebb munkatársak . Jelenleg Szilassy Aladár, Tóth 
Lajos, Garzó Gyula, dr. Csiky Kálmán, dr. Hege-
dűs István, Komáromy Lajos, Vciradi F., Csiky 
Lajos, Révész Kálmán, Petri Elek, Szöts Sándor, 



dr. Szlávik Mátyás, Lévay La jos , Czinke I s tván, 
dr. Masznyik E n d r e , Itenessey Béla, Pokoly József, 
Morvay F e r e n c , S. Szabó József, dr. Szabó Ala-
dár , dr. Kecskeméthy Is tván, György László , Hamar 
Is tván stb. a L a p n e v e z e t e s e b b m u n k a t á r s a i . 

A L a p jelenlegi s ze rveze t e cseké ly kü lönb-
ségge l ugyanaz , min t kezde tben . Vezér - és i r ány -
c ikkeivel a va l láserkölcs i , egyházi , egyházpol i t ika i 
és theo logia i é le t főbb k é r d é s e i b e n a k a r i rá-
nyozni. I sko laügyi r o v a t á b a n az elemi-, közép- és 
fő iskolá t é r d e k l ő haza i és külföldi m o z g a l m a k r ó l 
t á j é k o z t a t és tudósí t . T á r c a - r o v a t á b a n theologia i 
filozófiai, e g y h á z t á r s a d a l m i ós e g y h á z t ö r t é n e t i ké r -
dé sek rő l közöl i s m e r t e t ő c i k k e k e t és hosszabb 
t a n u l m á n y o k a t , v a l a m i n t a k i sebb a lka lmi és ver-
ses k ö z l e m é n y e k is itt fog la lnak helyet . Könyv-
i s m e r t e t ő r o v a t á b a n haza i és j e l e sebb külföldi 
m u n k á k r ó l hoz h o s s z a b b - r ö v i d e b b i s m e r t e t é s e k e t 
és b í r á l a toka t . Belföld r o v a t a a haza i egyház i 
gyű l é sek és e s e m é n y e k r ő l tudósí t . Külföld r o v a t a 
a külföldi egyházi élet fölött t a r t szemlét . Régi -
ség ós N e k r o l o g c ímű r o v a t a i b a n e g y h á z u n k múl t -
j á r a vona tkozó o k m á n y - f é l é k e t és e l h u n y t j e l e se ink 
é l e t r a j zá t közli. L e g ú j a b b a n Belmisszió c ímen 
á l l andó rova to t t a r t az egyház belső é p í t é s é r e 
i r ányu ló missziói t e v é k e n y s é g i smer t e t é sé r e . E 
n a g y o b b rova tok mel le t t kü lön r o v a t o k b a n a p r ó b b 
k ö z l e m é n y e k e t nyú j t az i rodalmi , egyházi , iskolai , 
egyesüle t i , j ó t ékonyság i stb. élet k i s ebb esemé-
nyeiről . 

íme , ez a »Pro t . Egyház i és Iskola i Lapcc 
m ú l t j a és j e l e n e d ióhé jba szorí tva. P r o g r a m m j a , 
cél ja m a is az, a mivel m e g i n d u l t : a m a g y a r o r -
szági p r o t e s t a n t i s m u s egyházi , iskolai és va l lás -
erkölcs i é l e t ének belső ós kü l ső épí tése . A mos-
tani sze rkesz tő a la t t csak i r á n y á b a n ós szelle-
mében let t k issé conse rva t ivebb , i l letve b ib l iásabb, 
m e r t az evange l iumi a lapot , me lyen az egész 
egyházi élet fö lépül t és fennál l , i n k á b b h a n g s ú -
lyozza és k ö v e t k e z e t e s e b b e n é rvényes í t i . 

Szőts Farkas. 

A soeialis mozgalmak áttekintése és 
bírálata. 

Felolvastatott a budapesti ref. ifjúsági egyesület febr. 10. és 17-iki 
összejövetelén 

II. 
A történelem arra tanít, hogy különösen a nagy 

világkorszakok határpontjánál élesednek ki a gazdasági 
és soeialis ügyek. A Kr. sz. előtti időben ezt láttuk több 
népnél, a középkor végén hasonló jelerségekkel találko-
zunk. Két mozgalomról kell a középkor végén, illetőleg 
az új-kor küszöbén megemlékeznünk, az egyik a magyar, 
a másik a német parasztlázadás. 

1514-ben Bakács esztergomi érsek keresztes háborút 
hirdet a török ellen. A pórnép nagy számmal tolul a 
keresztes zászlók alá, minek először örül a nemesség, 
mert neki nem kell bandériumokat szerelni fel, de midőn 
rövid idő alatt mintegy negyvenezer jobbágy gyülekezik 
össze s az urak gabonái a munkaerő hiányában learatat-
lanul maradnak, akkor sokan erőszakkal tartják vissza 
embereiket. Erre a nép az urak ellen fordul s Dózsa és 
Lőrincz pap vezetése alatt irtózatos dúlás folyik, nyíltan 
hirdetik a nemesség és papság kiirtását, a királyság el-
törlését, mindenek egyenlőségét. Sok jó magyar vére ol-
totta el ezt a rettenetes vihart. És most mit tesz a nemesség ? 
A helyett, hogy javítaná a szerencsétlenek helyzetét, ékte-
len bosszújában örökös szolgaságra veti őket, szabad köl-
tözés nélkül, súlyos szolgálatokkal és adókkal terhelvén. 
Hasonló vége lett az ugyanez időben támadt német pór-
lázadásnak is, melylyel az elnyomott parasztság akarta, 
miként már korábban is, súlyos igáját lerázni. (1523). 
Luthernek a ker. ember szabadságáról szóló iratát félre-
magyarázván, semmiféle felsőségről nem akart többé hal-
lani s teljes anarchiáról ábrándozott. A mozgalom teljes 
lefolyása és vége egészen analóg az előbbivel, a mi mu-
tatja, hogy a szegény paraszt helyzete a középkor alatt, 
sőt az új-kor első századaiban is Európaszerte nagyon 
nyomasztó volt. Sokkal rosszabb, mint a mai iparosé 
vagy napszámosé. Az igaz, hogy a szabad verseny nem 
vehette ki szájából a kenyeret egészen, mint ez ma tör-
ténhetik, de ne feledjük el, hogy mai nap az utolsó kol-
dus is szabad ember, míg az a szegény jobbágy a föld 
rögéhez volt kötve. Melyik felel meg jobban az ember 
hivatásának és melyik rejti magában inkább a boldogulás 
lehetőségét ?! 

A modern értelemben vett socialismus azonban az 
újkor gyermeke s a francia forradalommal kezdődik. Az 
eddig ismertetett mozgalmaknál is meg volt a lényeg: az 
osztályok ellentéte, a szegények nagy tömegének harca 
a kevés számú gazdagok ellen a vagyonért, de mindez 
csak mintegy ösztönszerű, a természet követelményeiből 
s nem valami kieszelt elmélet következményeiből folyó 
küzdelem volt. A francia forradalom azonban, mely le-
döntögette az ó-világ oszlopait, itt is merész eszméket 
bocsátott világgá, melyek azóta félelmetesen megizmosod-
tak. A forradalom maga is az állam gazdasági ügyeinek 
ziláltsága miatt kezdődik, ennek súlya az adófizető pol-
gárságra nehezedik s egész természetesen üti fel fejét a 
vagyonkérdés. mely a fennenhirdetett egyenlőség eszmé-
jének épen nem felel meg. Ennek a mozgalomnak, mely 
rendszeres elméletté kidolgozva azóta hihetetlen módon 
elterjedt és megerősödött, három főiránya van, ú. m. a 
socialismus, communismus és anarchismus. Abban mind 
a három megegyezik, hogy a vagyonügyet alaposan refor-
málni kell, még pedig a munka mértéke szerint, mely 
egyedül jogosít fel a birtoklásra, de abban eltérnek egy-
mástól, hogy míg a communismus minden magánbirtok-
nak hadat üzen és a teljes vagyonközösséget hirdeti, ad-
dig a socialismus elismeri a tulajdon jogosságát s a tőke 
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és a munka egyenjogúságának eszméjéből indulva ki. azt 
tényleg előállítani is törekszik. 

Az anarchismus pedig abban különbözik a socialis-
mustól, hogy míg ez a közös működést szereti, annyira, 
hogy eszméinek megvalósítására még az állammal is szí-
vesen kezet fog, addig az anarchismus retteg minden 
ilyenfélétől, alapelve mindenféle tekintély, hatalom és felső-
ség elleni erőszakos küzdelem s őrült eszméinek a létező 
állami és társadalmi rend szétrombolása által igyekszik 
útat teremteni. Ily élesen elkülöníteni ez irányokat egyéb-
iránt csak elméletileg lehet, a gyakorlatban könnyű az 
átmenet egyikből a másikba s a kölcsönös egymásra 
hatás folytán különböző árnyalatokban jelentkeznek. 

A communismus elvei szerint a tulajdon semmi 
esetre sem jogos s nem egyéb rablásnál, tehát jogtalan 
birtokba vétele bizonyos javaknak egyesek részéről, pedig 
a természet minden embernek egyenlő jogot adott min-
den jó élvezésére. Következőleg az emberiségnek vissza 
kell térni a teljes egyenlőség állapotába, hol személy, ész-
tehetség, rang, vagyon különbséget ne tegyen. Ilyen tano-
kat hirdetett Babeuf már 1796-ban s ezért a direktórium 
halálra ítélte. Eszméit azonban nem fojthatták el, mert 
néhány évtized múlva fokozott, erővel lépnek fel. 

Fourier, Proudhon, Cabet és többen e század dere-
kán kifejtik s rendszerbe öntik Babeuf gondolatait. Fourier 
nézete szerint az állam közbelépésével lehet a mérleget 
a munkás-osztály előnyére a vagyonosokkal szemben 
egvensűlyban tartani. Az állam több phalanx-ra vagyis 
iparos telepre oszlanék fel, melyek keretében közös lenne 
a munka, a táplálkozás és szórakozás. Élükön egy válasz-
tott kormány állana s együtt egy nagy munkástársulatot 
képeznének. Louis Blanc az állam kezébe adná a gyá-
rakat s ez adna munkát a szegények nagy tömegének, 
igazságos bért szabván. Ez által megszűnnék a concur-
rentia a gyárak között s a munkások is mentve volnának 
a vállalkozók zsarolásaitól. Proudhon egy 1840-ben ki-
adott iratában határozottan a communismus szolgálatába 
szegődik s a tulajdont, főként azt, a mely nem a munka 
eredménye, rablásnak tartja. Proudhon a jövőbeli és álta-
lában eszményi társadalmi rend legjobb alakjának az 
anarchiát tartja, mely szerinte az önkormányzat legvégső 
határig való megvalósítása és így az emberiség fejlődésé-
nek legmagasabb foka. Vallás, család, házasság, állam, 
mindezek eltörlendők, mert csak az önzésnek forrásai, és 
egész Európának egy nagy sociáldemokratiává kell átala-
kulnia. Ebből fejlődött a mai anarchismus, melynek Proudhon 
a szellemi atyja. 

Érdekes kísérletet tett Owen skót gyáros, a ki, hogy 
világboldogító eszméit szabadon kifejthesse, Észak-Ameri-
kába ment, itt egy coloniát alapított, melyben socialistikus 
törekvéseit megvalósítani akarta. A szükséges pénz hiányá-
ban azonban semmire sem mehetvén, visszatért csakhamar 
hazájába (1823—26) s ettől fogva iratai és előadásai által 
igyekezett a munkásosztályt elveinek megnyerni. A nagy 
gyárvárosokban socialista egyesületet alapított, hogy a nagy-
szabású társulás által szüntessék kölcsönösen a nyomort 

és mozdítsák elő a szerzés és élvezés lehetőségét. Egye-
sületei azonban nem sokáig állottak fenn. 

Owenhez hasonló gondolatokat táplált a francia 
Cabet az »ikariai colonia* megalapítója Amerikában, a ki 
a communismus szolgálatába állva, próbát tett, hogyan 
lehetne az embereknek vagyon-munka és élvezetközösség-
ben boldogan és ártatlanul élni. Telepe azonban, melyet 
kétszer is megalapított, rövid idő alatt elpusztult, ő maga 
pedig elmenekült. (1842—56.) 

Sáint Simon gróf, ki először vagyonos volt, de kalan-
dos vállalatai folytán elszegényedett, az ipar új organizá-
ciója által remélt jobb sorsba jutni. Szerinte minden vagyon-
nak tulajdonosa az állam s annak jövedelméből minden 
polgárt még pedig képességei és szolgálatai szerint kell 
fizetni. »Uj keresztyénség« (1826.) című művében ez elvet 
így formulázza: »mindenki képessége szerint, minden ké-
pesség munkája szerint jutalmaztassék !* 

Követője neki is akadt elég, de csak egy időre. 
Schultze-Delitzsch szerint a munkások önsegély által 

könnyíthetnek sorsukon ; álljanak össze, alkossanak önképző 
és segélyző egyleteket, gazdasági s takarékossági szövet-
kezeteket, s ezek által míg egyfelől értelmi színvonaluk 
emelkedik, másfelől közös erővel az uralkodó és rájok 
nehézkedő tőkével is tőkét állíthatnak szembe. 

De mindeme felsorolt férfiaknál és elméleteknél nagyobb 
jelentőségre emelkedett az újabb időben két zsidó férfiú 
híressé és egyetemessé vált socialistikus programmjával, 
úgy hogy nem csalódunk, ha azt mondjuk, hogy a modern 
socialismus ma is ezek hatása alatt és ezek alapján áll. 
Az egyik Lassale Ferdinánd, a német socialdemokratia 
szervezője, a másik Marx Károly, a ki meg az internatio-
nalis munkásszövetség megalapítója. Lassale egy boroszlói 
gazdag zsidó kalmár fia, tudományos készültségü ember, 
rendkívüli élességgel és tisztasággal formulázta világmeg-
váltó elveit. (1863.) A munkások nyomorának oka az 
»ehernes ökonomisches Lohngesetz«, az ércből való gaz-
dasági bértörvény, melynél fogva a tőke és a nagyipar 
uralma alatt a munkások bére mindig és mindenfelé fatalis-
tikus szükségképeniséggel száll alá egész addig a minimumig, 
mely egy kis munkáscsalád eltartásának nélkülözhetetlen 
mértéke. A munkásosztálynak azonban jogos igénye van 
munkájának egész jövedelmére, s hogy ezt elérhesse, saját 
vállalkozójává, az üzletnek részesévé, társtulajdonosává 
kell lennie, tehát a nyereségben necsak a birtokos, hanem 
a munkás is részesüljön a kellő arányban. Mivel erre a 
munkásrend a maga erejéből nem juthat, az államnak 
kell segíteni. A szavazati jogot általánossá kell tenni, 
hogy a munkás-elem is érvényesíthesse befolyását és 
akaratát az állam kormányzásában s ekként az álla-
mot a munkások érdekeinek elősegítésére kényszerít-
hesse. Erre a célra alakult az »Allgemeine deutsche 
Arbeiterverein«, melynek első elnöke maga Lassale lön 
1864-ben bekövetkezett haláláig. Ez az egylet kezdet-
ben békés, törvényes úton, módon törekedett céljai 
felé, de később, kettészakadása után határozottan prokla-
málta a revolutio szentségét, a vallás jelenlegi állami és 



társadalmi rend iránti gyűlöletét és eljutott az anarchis-
mushoz s a gyilkossági kísérletektől sem riadt vissza. 
(1878. május 11-én és június 2-án a német császár ellen.) 

A Marx által létrehozott nemzetközi munkás szövet-
kezet az 1862-iki londoni világkiállításon alakult meg és 
bár igazán internationalissá soha sem vált, mégis virág-
zása idején mintegy harmadfél millió tagot számlált. Kez-
dettől fogva socialistikus és communistikus eszmék és 
törekvések szolgálatában állott. A mint Kurtz jellemzi: 
»a társaság vallási elve: atheismus és materialismus; az 
állami: absolut demokratia; a socialis: egyenlő kötelezett-
ség a munkára és egyenlő jogosultság a haszonélvezetre, 
a privátvagyon. az örökösödési jog, a házasság, a család 
megszüntetésével. E programm megvalósítására szolgáló 
eszköz (mivel békés úton a célt elérni előreláthatólag 
lehetetlen) a revolutio, lázadás, gyilkosság, gyújtogatás, 
méreg, petróleum és dynamit«. No, ettől már igazán nem 
messze van az orosz nihilismus és a mai kor anarchis' 
musa, mely szemünk láttára hajtja végre aljas tetteit, le 
akarván dönteni a társadalom és állam jelenlegi oszlopait 
és egész épületét, hogy ennek helyébe állíthassa a maga 
képtelen alkotmányát! 

Ide fejlődött a socialis kérdés korunkban. Az ó- és 
középkor socialismusa csak mintegy ösztönszerű volt, a 
teher alatt görnyedő szegény nép jogos és természetes 
feljajdulása, mely azonnal elnémult, mihelyt könnyítettek 
igáján, de a mozgalom a mai alakjában nagyon is öntu-
datos és a célja nem kevesebb, mint a társadalom negye-
dik és legnépesebb rendjének érvényesítése. Általánosan 
elfogadott definíciónak tekinthetjük azt, mely szerint a 
mai socialismus a tömegek belépésének formája a törté-
nelembe azzal az igénynyel, hogy a történet vezetését át-
vegyék. (L. dr. Cremer: die Aufgabe und Bedeutung der 
Predigt in der gegenwártigen Krisis. 32 1. Dr. Luthardt: 
Die sociale Frage. 10. 1. Schrecker: Wie sind die socialen 
Probleme der Gegenwart auf der Kanzel zu behandeln ? 
8. 1.) A francia nagy forradalom eredményeként a tömegek 
felső része, a középosztály, kivívta jogait politikai és anyagi 
tekintetben, most tehát a feleszmélt negyedik rend küzd 
ugyanazokért a javakért, még pedig a számában rejlő nagy 
erőnek teljes tudatával, nem riadva vissza semminemű 
eszköztől és fegyvertől. 

(Folyt, köv.) Marton Lajos, 
hitoktató. 

ISKOLAÜGY. 
Az ezredévi tanügyi kongresszus s egy 

tiltakozás ellene. 
A második tanügyi kongresszus rendező bizottsága 

élénk tevékenységet fejt ki, hogy a kongresszus fényesen 
sikerüljön s a millenniumi kongresszusok sorában előkelő 
és a magyar köznevelés munkásaihoz méltó helyet foglalja 
el. Az ügyrendkészítő bizottság megállapította a kongresz-

szus tárgyalásainak időrendjét. Az előkészületek júl. 2-án 
lesznek és pedig délelőtt az V. egyetemes tanítógyűlésé, 
délután a kongresszusé. 

Július 3-án délelőtt fogja tartani a kongresszus ün-
nepies megnyitó ülését, a kiállítás nagy ünnepségcsarno-
kában. Ez alkalommal fogják kifejezni a magyar közok-
tatás munkásai hódolatukat a magyar király iránt s 
hazafias érzelmeiket a nagy nemzeti ünneppel szemben. 
Az első tétel a közoktatás egységes szervezete lesz, a 
melynek előadója dr. Berzevlczy Albert. 

Július 6-án tartják a második összes ülést, a me-
lyen az államnak és társadalomnak az iskolához való 
viszonyát tárgyalják. E tétel előadója: dr. Beke Manó egye-
temi magántanár és Sebestyén Gyula tanítóképző tanár. 
Ugyanezen gyűlés tárgya lesz az egységes tanítói közszel-
lem és a tanítók házának ügye, a melynek előadója Péterff'y 
Sándor tanítóképző tanár. 

Július 8-án tartja a kongresszus utolsó összes ülé-
sét, a melyen dr. Alexander Bernát egyetemi tanár fogja 
javaslatait előterjeszteni az iskolai belélet átalakítása 
ügyében. 

Július 4-én és 7-én d. e. és d. u. a szakosztályok 
fognak működni. Délelőttönkint az iskolanemek szerint 
megoszolva tanácskoznak; délutánonkint pedig az általá-
nos érdekű osztályok ülései lesznek. 

Július 5-én, vasárnap a kirándulások, ünnepélyek 
és a kiállítás megtekintése számára van fentartva. A ta-
goknak fogadásáról, elszállásolásáról, vendéglőkben vaíó 
ellátásáról, szinielőadásokról a tanítók kaszinója által 
alakított fogadó-bizottság gondoskodik. Kirándulások ren-
dezésére a tanítók turista-egyesülete vállalkozott. 

Július 8-án este nagy művészi koncert lesz, melyet 
Liszt Ferenc zeneművészkör rendez. 

A megyei és városi törvényhatóságok mind melegeb-
ben karolják fel a magyar tanítók és tanárok nemzeti és 
közművelődési szempontból nagyfontosságú mozgalmát. 
Ujabban több város és megye szavazott meg kisebb-
nagyobb összegeket a kongresszus céljaira. Oly kis köz-
ség is, mint Tisza-Polgár 100 frtot ad a kongresszusra 
feljövő tanítóinak. Somogymegye összes községeit felszólí-
totta a kongresszus anyagi támogatására. 

Felhívjuk a tanítókat, tanárokat, kisdedóvókat s álta-
lában a köznevelés ügye iránt érdeklődőket a kongresszuson 
való részvéteire. Jelentkezni lehet Mauritz Rezső reáliskolai 
igazgatónál, a kongresszus pénztárosánál (Budapest. Lovag-
utca 18.). Tagsági díj 2 frt, a melyért különféle kedvez-
mények is járnak. 

A tanügyi kongresszus iránti széleskörű érdeklődéssel 
éles ellentétben áll Bodnár Zsigmond egyetemi m. tanár 
alábbi levelében olvasható indokolás, melvlyel a kongresz-
szuson való részvételét megtagadja. Azzal a rajzzal, melyet 
korunk erkölcsi állapotáról fest, sok tekintetben mi is egyet 
értünk. De a tanügy munkásainak ama kemény elítélését 
mégsem tarthatjuk igazságosnak. Silány, selejtes munkások 
minden társadalmi osztályban és bármely foglalkozási kör-
ben találhatók. De talán azt mégis túlzás nélkül állíthat-



juk, hogy korunk erkölcsi mételye aránylag még a tanítás 
embereinél tett a legkisebb pusztítást. 

De hadd beszéljen maga a levél, mely a budapesti 
egyetem rektorához van intézve. 

Nagyságos Beletor úr! 
Nagybecsű felszólítására, hogy részt vegyek a tan-

ügyi kongresszuson, van szerencsém tisztelettel válaszolni, 
hogy ezt a lépést megtenni most nem tartom érdemesnek. 
Eljutottunk ugyanis a realizmus alkonyához, mikor mind-
azok a nézetek, melyek tizenöt év óta az emberiség keb-
lét eltöltötték, megvetésre méltóknak kezdenek látszani. A 
szép, jó és igaz eszméje a realizmus alatt teljesen elvál-
ván egymástól, az erkölcsi érzés mélyen hanyatlott, az 
eszmei helyett az anyagi jólét, az érzékiség, az egyetemes 
léhaság tölti be egész valónkat, kihalt az igazság szere-
tete; államférfiak és publicisták, ha ügy kivánja a poli-
tika, hazudoznak, vagy mint az V. század sophistái, csűrik-
csavarják az igazságot; az irodalomban gúnytárgya az 
egyetemes; a színpadon az apa, a férj, a felsőség, az 
isteni és az erkölcs rovására nevetnek; az emberben az 
állati elemet dicsőítik, a társadalomban az emancipált 
asszonyok, a családban a nő és a követelő gyerme-
kek uralkodnak. A vallásból elenyészett az ideális lel-
kesedés s vagy léha közöny, vagy tehetetlen lágy, mys-
tikus érzés foglalta el helyét, melynek nincs ereje fellá-
zadni az általános demoralizáció ellen. A politikában meg-
szűnt az erkölcs munkálkodni, hanem zsebelő társaságok 
zsákmányaivá lettek a centralizált országok. Sok tekintet-
ben hazugság lett ajkainkon a nemzet és haza fogalma, 
melyeket szélhámos jellemek szeretnek kihasználni, vagy 
pedig az üdvözlések és felköszöntések üres szólama vált 
belőlük, melyeknek nincs értelmük. Kivált az ezredéves 
ünnepély számos gyülekezetében hány százezer léha ajak 
veszi hiába e szent szavakat! 

És mily szomorú képet nvujt a tanügy ! Körülbelül 
igaza van Brunetiérenek, a ki husz évre datálja az okta-
tás hanyatlását. De különösen az utóbbi években mélyen 
sülyedt az egész világ tanügye. Nem az iskolák építését, 
az intézetek fölszerelését, tanszékek állítását, a tanárok 
fizetését értem; mert e téren rendkívül sok történt. De 
mind az, a mi eszmei, a mi erkölcsi, a mi az ifjúság 
tudás-vágyát, a tanárok tudományos haladását illeti, csak 
mély sülyedést, egyetemes hanyatlást mutat. Tiz-tizenöt 
év óta mit se hallunk és olvasunk mást a tanügyi kon-
ferenciákon és a közoktatási folyóiratokban, mint a test 
neveléséről, a tanítás könnyítéséről, a tananyag rövidíté-
séről, a gondolkozás nélküli szemléltetés terjesztéséről, 
minden eszmeinek kiszorításáról, a klasszikusok megveté-
séről, hangversenyek, színielőadások, táncmulatságok ren-
dezéséről, a külsőség, a formaság, a csíny gyarapításáról. 
De nemcsak a fő- és középiskolák ifjúságának tudvágya 
hanyatlott, hanem maguk a tanárok sem igazi tudósok, 
többnyire korlátolt realisták, a kik irtóznak minden össze-
foglalástól, jámbor mesteremberek, a kiknek fogalmuk 
sincs az erkölcsi, a metafizikai tudományokról, melyek 
fölemelnék, megkoronáznák tudásukat, vagy pedig elha-
nyagolva tudományos foglalkozásukat mindenféle pénzin-
tézetnél, részvénytársaságoknál és más üzleteknél keres-
kednek. 

Hogy vehessek én részt ily férfiak társaságában, hogy 
hirdessem én ily anyagilag lekötött, erkölcsileg közönyös 
és fensőbb eszmei gondolkodásra képtelen férfiaknak, hogy 
mindaz, a mit vallanak, lejárta magát, hogy itt vagyunk 
az idealismus hajnalán, hogy nemesebb alapokon kell fel-
építeni az egész tanügyet, mikor maguk a kongresszus 

vezetői a legismertebb realisták, a kiktől épen nem vár-
hatni valami nemesebbet, magasztosabbat. Á kongresszus 
fő mozgatója buzgó polyhistor, ügyes kiíró és átíró, fárad-
hatlan gyűlésező és üzletember: de minden idealisabb fel-
fogás iránt érzéketlen férfiú. 

A mit a kongresszus ily vezetés alatt határoz, a mit 
a tanügy terén üdvösnek, hasznosnak vagy szükségesnek 
kijelent, mindazt néhány év múlva nagyrészt gúny tár-
gyává teszi az ébredő idealismus. Azt pedig, hogy a kiál-
lítás bachanáliái közepette én álljak ki egy érzéketlen 
tömegnek az új eszme tanai mellett apostolkodni, én hir-
dessem komoly gondolkodásra alkalmatlan időben, hogy 
a mit határozni akarnak, elavult valami: igen szép, de 
sikertelen kísérletnek tartom. Azért jobb lesz nekem magá-
nyomba vonulva a szellemi világ nagy kérdéseiről elmél-
kednem. 

Mély tisztelettel 
Bodnár Zsigmond, 

egyetemi magántanár. 

T Á R C A . 

Még egyszer Dragoni. 
Nem kedvtelésből, sem azon pruritusból, hogy Thúrv 

Etele kartársamnak, mint »Dragoni Gáspár és a körmendi 
főiskola« cimű korrajz írójának e Lapok f. évi 5. számá-
ban fölvilágosításul közölt soraira észrevételeimet megte-
hessem, hanem erkölcsi kötelességből és kiválőlag azért 
vagyok kénytelen ismét tollhoz nyúlni, hogy e Lapok 1-ső és 
2-ik számában közölt bírálatomat kötelességszerűleg ki-
egészítsem s mit akkor, a később történtekből, csak követ-
keztetnem lehetett, most bebizonyítsam s a korrajzíró 
valóban téves fordítását az eredeti okmány fölmutatása 
által beigazoljam —• és a téves fordítás alapján levont 
állítások és következtetések fölötte hibás, tarthatatlan, 
megvédhetetlen és minden történeti igazságot nélkülöző 
mivoltát az olvasók előtt felmutathassam. 

Á levél, melynek fordítását s tartalmát korrajzíró 
a »Protestáns Szemle* 317. és 318. lapjain közli, eredeti 
szövegében ekként hangzik: 

»Quemadmodum ab initio, ita et nunc totam curam 
domus nostrae inter Amplitudines vestras habitae, gene-
rosae et nobilis matronae Katherinae Deven consortis 
meae et negotium cum domino Stephano Boythe traüsi-
^en^um * resignavi. Quare, qualitercunque cum vestris 
amplítucnnibus vei alio quovis pio homine tam de domo. 
quam etiam de redemptione rerum concordaverit, sive 
ego in Pannónia sive extra regnum fuero, semper ratum 
et firmum habeatur. Quam amplitudinibus vestris iterum 
atque iterum commendo, et rogo, ut cum in qua re salu-
tari meo laboré Amplitudines vestrae opus habuerint . . . 
meo humero inponant, ego certe laeto acjocundo omnibus 
viribus instando pro posse, perficiam animo. Deus optimus 
maximus amplitudines vestras conservet in gremio suae 
catholicae ecclesiae sanctae omnibus diebus vestrae vitae. 
Dátum Sabariae 1-a Julii anno domini 1584.* 

E levelet korrajzíró ekként fordítja : »Nemes és nem-
zetes Deven Katalin asszonynak, az én hites társamnak 
menyasszonyi hozományképen kapott, nálatok levő házun-
kat Beythe István uramtól egyezkedés útján visszaváltot-
tam, melyért akármi módon ti veletek, vagy bárki más 

* Nem »transingendum«, mint ezt korrajzíró e Lapok 75-ik 
lapján közli. 



olyan kegyes emberrel kellene megegyeznem, a ki a ház 
haszonbéréről számolna, ha én Pannonián kívül leszek ; 
a mely dolgot, mint már egynehányszor, úgy most is ti 
reátok bízom és kérlek titeket tekintetes férfiak, hogy 
szerencsétlenségem idején vegyétek magatokra az én 
ügyemet«. 

Majd e levél végsorainak tartalmaként azt mondja, 
mikép e sorokban Dragoni kéri a soproni tanácsot, hogy 
»állítsák fel újra az ő egyszerű iskoláját, majd meg fogják 
látni még a legfelsőbb helyen is, hogy mily jótékony hatása 
van az iskoláknak s igéri, hogy ő azt virágzóvá és híressé 
teszi«. 

Én pedig ekként fordítom, mert csak ekként fordít-
hatom szószerinti hűséggel, e levelet : 

»Nőmnek, nemes és nemzetes Deven Katalin asszony-
ságnak tekintetes uraságotoknál bírt házunknak minden 
gondját és a Beythe István úrral való ügy bevégezését 
(lebonyolítását) mint kezdettől fogva odabíztam, úgy most 
is. Minek okáért, ha — ő — bármiként tekintetes ura-
ságotokkal, vagy más tisztességes * emberrel úgy a házról, 
mint (a zálogos) értékek visszaváltásáról megegyezend: 
akár Pannoniában, akár az országon kívül leendek, min-
denkor érvényesnek és jogerősnek tekintessék. Mit tekin-
tetes uraságotoknak ismételten gondjaiba ajánlok, és kérem, 
hogy midőn valami jó ügyben tekintetes uraságotoknak 
az én munkásságomra szükségük leend: helyezzék vállamra, 
én azt bizonyára, minden erőm fölhasználásával, tehet-
ségem szerint, kész és örvendő lélekkel végezni fogom. 
Az igen jó és igen nagy Isten tartsa meg rokonszenves ura-
ságotokat az ő közönséges szentegyházának kebelében éle-
tűknek minden napjaiban. Kelt Szombathelyt, július 1-ső 
napján, az Urnák 1584-dik esztendejében*. 

Most már szives olvasóm! hasonlítsd össze a két 
fordítást az eredeti szöveggel és ítéld meg, van-e ebben 
csak egy szó is arról, hogy e házat Deven Katalin asz-
szony menyasszonyi hozományképen kapta ? Nemcsak a 
levélben nincsen erről említés, de a valóságban sem így 
volt, mert ezen házat néhány évvel előbb Dragonus maga 
és neje neve alatt s így közös birtokul vette, mint ezt 
1587. júl. 4-iki nyugtájának szövegéből tudjuk, hol így 
ír : idomúin meam lapideam in civitate Soproniensi exsis-
tentem. ante aliquot annos meo et consortis meae nobilis 
Katharinae Deven nomine emi*. A vételről tesz bizony-
ságot Dragonus, már előbb is 1587. febr. 16-ról kelt 
levelében, mondván: »domum conjugis meae inter domi-
nationes vestras emptam.* A vételről tesz maga bizony-
ságot Deven Katalin is 1586. febr. 24-ről kelt levelében, 
midőn háladatosan megköszöni, hogy a tanács fennebbi 
években az ő kérelmére, férjének készségesen megengedte, 
hogy Sopron sz. kir. városban házat vehessen és ebben 
az ő saját pénzén vett házban őt szárnyai alatt s védel-
mében megtartotta stb. Levele így szól: »Gratias ingentes 
ago, referamque dominationibus vestris amplissimis quoad 
vixero, pro eo, quod annis supra elapsis ad preces, in-
stantiasque meas domino marito meo emtionem domus 
in hac regia liberaque Soproniensi civitate haut gravatim 
concesserint. In qua me domo mea meis propriis pecuniis 
emta, sub alis tutelaque vestra . . . summo honore obti-
nuit et conservavit etc.« Tehát a féleség is ép azt vallja, 
mit a férj állít, hogy a ház pénzen vétetett, s nem örök-
lött birtok volt. Igaz, hogy a ház Deven Katalin pénzén 

* Pius nemcsak kegyes, istenfélő, de becsületes, jó, derék, 
tisztességes jelentéssel is bír, s ezzel adtam vissza én azon föltevés-
ben, hogy Sopron nemcsak a vallásos érzelmeket, de a külső tisz-
tességet is kereste azokban, kiket polgárai közé befogadott. 

vétetett; de ez a dolgon mitsem változtat. Mert ha a 
pénz Deven Katalinnak örökrésze volt is: mégsem szabad 
a házat — mint korrajzíró teszi —' menyasszonyi hozo-
mánynak mondani, mert ez azt jelentené, hogy a há-
zat Deven Katalin vagy apja, vagy tán. első férje után 
örökölte; mi a fennebb fölsorolt történeti adatokkal me-
rőben ellenkezik. E házat férj úgy, mint feleség egyformán 
majd »domus mea«, majd »domus nostra*-nak írja. 

Kérdem továbbá: van-e csak egy betű is e levél-
ben arról, hogy Dragonus e házat Beythe István úrtól 
egyezkedés útján visszaváltotta? Van-e csak egy jota is 
arról, hogy Dragonusnak kellene akármi módon Ö velők 
— t. i. a tanácscsal — vagy bárki más olyan kegyes 
emberrel megegyeznie, a ki a ház haszonbéréről számolna, 
ha ö Pannonián kívül lesz ? Mi igazolja az egynehány-
szor megejtett kérést ? Micsoda szavakból igazolja korrajz-
író eme fordítási tételt: »kérlek is titeket tekintetes férfiak, 
hogy szerencsétlenségem idején vegyétek magatokra az 
én ügyemet ?« És végre kérdezem, ki, hol és a levélnek 
melyik mondataiban fogja feltalálhatni korrajzírönak a 
mily merész, ép oly alaptalan tanítását, hogy Dragonus 
arra kéri a tanácsot: »állítsák fel újra az ő egyszerű 
iskoláját, majd meg fogják látni még a legfelsőbb helyen 
is, hogy mily jótékony hatása van az iskoláknak s igéri, 
hogy ő azt virágzóvá és híressé teszi«. Valóban bámu-
latra méltó, hogy korrajzíró ekként consomniál és álom-
képei előmutatásával másokat sedukálni, áltatni akar! 
Valóban bámulatra méltó, hogy álomképeiből oly tétele-
ket alkot s oly következtetéseket von le, melyeknek a 
valóságban semmi alapjok nincsen s mik egyedül az ő 
ábrándjaiban élnek! Azt tanítja ugyanis, hogy az általa 
Dragonus szájába adott fennebb idézett szavakból »önkényt 
következik, hogy Dragoninak prédikátor korában iskolája 
is volt Sopronban, még pedig ha magyar prédikátor volt, 
úgy iskolájában is magyarul kellett tanítania*. S itt meg 
jegyzi: »egy magyar iskoláról ír ugyan Müllner Mátyás 
»A soproni ev. főtanoda történetében*, de Dragonit nem 
említi úgy is mint tanítót, holott levelének azon passusa, 
melyben iskoláját újra fölállíttatni kéri: egészen kétség-
telenné teszi soproni magyar iskolájának létezését*. 

Bone Deus! mit kell még hallanunk! Hol van Dragoni 
levelében azon passus, melyben iskolájának újra felállí-
tását kéri?! S ha ez nincsen meg, mikép lehet azt mon-
dani, hogy e nem létező passus egészen kétségtelenné teszi 
Dragonus soproni magyar iskolájának létezését? De ez 
még nem minden. Korrajzíró még vádat emel Müllner 
Mátyás ellen. Miért ? Mert ez korrajzíró phantasmáit meg 
nem erősítette. Tudjuk meg, hogy ez a Müllner Mátyás 
igen tudós férfiú, a classikai nyelvek kitűnő ismerője s 
optimeque gnarus lingvae latinae. Vájjon csoda-e, ha ez 
a tudós férfiú, Dragonusnak fennebb teljes terjedelemben 
bemutatott levelében nem találhatta föl azt a passust, mely-
ben Dragonus a soproni tanácstól iskolájának újra fölállí-
tását kéri; mert abban korrajzírón kívül, soha senki föl 
nem talált s föl nem is találhatott ? ! 

Korrajzírónak ilyen szabadossága, merészsége és 
bátorkodása (hogy más szót ne használjunk) túl megy 
minden határon; és mert, ez a történeti igazsággal szem-
ben vétséggé, sőt merényletté válik, kemény ítéletet provokál 
maga ellen. Azért, bona venia sit dictum, sajnálattal bár, 
de a hirdetett hamis tudomány megjelölésére, teljes, nyugodt 
és higgadt igazságossággal kénytelen vagyok azt mondani, 
hogy ez a produkált eljárás nem historicum, hanem liistri-
cum quid; és az író alaptalan elhamarkodott és merész 
következtetései nem historialis, hanem histrionalis de-
ductiók. 



A korrajzíróra nézve igen kedves tudomásvétel lehe-
tett azt, mit bírálatomban bevallottam volt, hogy Drago-
nusnak ezen levele nincsen meg birtokomban. Ez erősen 
fölbátorította őt, hogy közlésének s tanulmánya helyes 
voltának beigazolására megtegyen mindent. De e próbál-
kozás folytán, e különben logikus író véghetetlen zavarba 
jött; mi nem is lehet másként, mert causa non bona, 
defensione pejor erit és oly sok »galli-mathias«-t halmoz 
egybe, hogy egyéniségét tekintve, önigazolási törekvésén 
csak csodálkoznunk lehet. 

Lássuk ennek példáit. 
Le volt kötve — írja — Bragoniék soproni fel-

háza (?) Beythének, de ez nem zárja ki azt, hogy vele 
1584-ben más egyességre nem léphettek volna, mint olva-
som is egy azon évi levelükből.... »domus nostrae inter 
Amplitudines vestras habitae generosae et nobili (nobilis) 
matronae Katharinae Deven consortis meae et 
negotium cum domino Stephano Beythe (Boythe) transin-
gendum (helyesen: transigendum) resignavi*. 

Ez a hiányos idézet (mert a totam curam kimaradt) 
épen a vita alatti 1584. július 1-ső napján kelt levélnek 
egy passusa. Miért kell ezt tiszttárs úr! az olvasó közön-
ség előtt titkolni, s miért kell önnek azt írnia: mint ol-
vasom egy azon évi levelükből ? És vájjon ez idézett passus 
bizonyít-e akár a mellett, hogy Dragoniék háza le volt 
Beythe részére kötve, akár a mellett, hogy a két érdekelt 
fél 1584-ben más egyességre lépett volna? Azt azonban, 
hogy más egyességre lephetett volna, sohasem mondottam, 
hanem a később történtekből azt következtettem, hogy 
korrajzírónak nagyhangú állítása a valóságnak nem felel 
meg, s ez alapon a visszaváltás megtörténtét tagadtam. 
Hiszen »de posse ad esse nunquam valet consequentia«. 
Miért hát phantom ellen szélmalomharcot vívnia? 

Azt írja továbbá, a magát minden áron igazolni 
akaró férfiú, hogy »ha mégis az 1582. évi szerződés ma-
radt érvényben, ez csak az Ő állítása mellett szól s Beythe 
nemes szivéről tanuskodik«. Valóban difficile est satyram 
non scribere. Ha az 1582. évi szerződés maradt érvény-
ben, ez csak az ő aláírása mellett szól, ki egy tolvonás-
sal altö superciliö megsemmisíti és eltörli ezt, és Drago-
nussal azt íratja a soproni tanácshoz, hogy »a házat 
Beythe István uramtól visszaváltotta*. Legyen neki elég-
tétel ! Szerinte a házat visszaváltották; de ha nem vál-
tották vissza: ez is az ő állítása mellett szól! Hogy pedig 
Beythe jó szive miként lesz az ő vélelme szerint ez ügy-
ben nyilvánossá : fölfogni épenséggel nem tudom. Hiszen 
Beythének a szombathelyi levél, korrajzíró szerinti tartal-
máról sejtelme sem lehetett, s az állítólagos egyezkedés 
és visszaváltásról, mint nem történtről mitsern tudhatott. 
És ha Dragonus 1584. július 1-ső napjáról csakugyan azt 
jelentette volna a soproni tanácsnak, mit vele korrajzíró 
irat és mondat: Beythe kötelességének ismerte volna, hogy 
a tanács előtt ellentmondjon és tiltakozzék: Dragonus 
alakoskodását leleplezze; sőt, mit ki is érdemelt volna, 
ellene stellionatusért vádat emeljen s keresetet indítson. 

(Vége köv.) SzöllŐsy Antal. 

B E L F Ö L D . 

Az erdélyi egyházkerület közgyűlése és 
Szász Domokos püspöki jubileuma, 

A többség előadása szerint.* 

Az erdélyrészi ev. ref. egyházkerület ez évi rend-
kívüli érdeklődéssel várt közgyűlése szerfölött viharos és 
heves nappal kezdődött. Oly izgatott, heves jelenetekben 
bővelkedett ápr. 11-ike, a minőkre eddig aligha van csak 
egy példa is egyházi életünkben. 

A közgyűlésnek az kölcsönzött rendkívüli fontossá-
got, hogy a nagy-enyedi Bethlen-kollégium theologiai aka-
démiájának ezutáni fenmaradása forgott szóban. 

A közgyűlést Szász Domokos püspök imája nyitotta 
meg, az ev. ref. theol. fakultás dísztermében, a protestáns 
Erdély egyházi és világi számottevő egyéniségeinek jelen-
létében. 

A püspök imája után gr. Bethlen Gábor felolvasta 
a közgyűlést megnyitó beszédét. — Báró Bánffy Dezső 
miniszterelnököt, tudvalevőleg országos gondjai tartották 
távol Kolozsvártól. A Bethlen beszédéből már ki lehetett 
érezni a vihar szelét, mely később fergeteggé fajult. 

A közgyűlési segédjegyzők kinevezése és az egyház-
kerületi képviselők és közgyűlési tagok számbavétele után 
az igazgatótanács előterjesztése következett az újonnan 
választott egyházkerületi képviselők igazolásáról, valamint 
az újonnan választott egyházmegyei esperes és jegyzők 
felesketéséről. Szász Gerő esperes, egyházmegyei főjegyző 
eskette fel Elekes Miklós gyulafehérvári egyházmegyei 
esperest és Ferenezy István és Cseresnyés Ödön lelkésze-
ket, mint egyházmegyei jegyzőket. 

A vita a tárgysorozat megállapításánál indult meg. 
Zeyk Dániel, a nagy-egyedi Bethlen-kollégium fő-

gondnoka kifogást emelt az ellen, hogy az enyedi theol. 
tanszékek betöltése az igazgató-tanácsnak egységes pap-
képzéséről szóló javaslata után tétetett. Beszédének magva 
a nagy-enyedi theologiára vonatkozó programmpontnak 
előbbre helyezésére irányult, sürgetőleg kérve a nagy-
enyedi theol. tanszékek betöltésére nézve a kandidálóbizott-
ságnak ápr. 11. délutánjára való összehívását. 

Szász D. püspök válaszolt erre, a Zeyk indítványá-
ból csak a programmpont előbbre tételét fogadta el. 

Sándor József, az E. M. K. E. alelnök-főtitkára 
vehemens beszédben teljes erővel az igazgató-tanács ellen 
fordult; a mult évi közgyűlés elvi határozataival homlok-
egyenest ellenkezőnek tartja az igazgató-tanács javaslatát, s 
azt igazságtalannak, törvénytelennek deklarálja. Sőt állam-
csínynek, becsempészett dolognak nyilvánítja a javaslat-
nak a nagy-enyedi theologiára vonatkozó részét. Egyszer-
smind hozzájárult a Zeyk javaslatához. 

Ezek után mind erősebb lett a vihar. 
Gyarmathy Zsigmond elutasítja Zeyk javaslatát. 
Bartha Miklós országgyűlési képviselő egy hosszú 

beszédet tartott a Zeyk indítványa mellett. Óva inti a 
tagokat, ne vigyenek be oly kérdéseket a közgyűlésbe, 
melyek az egyházpolitikai új törvények által már eddig 
meggyöngített protestantismust még jobban aláássák s csak 
felélesztik a régi gyűlölködést. 

* A feloszlatott egyházkerületi gyűlés lefolyását ez a tudó-
sítás a többség szemüvegén nézve írja le. A kisebbség szempontjait 
az a másik tudósítás tárja fel, melyet, hogy olvasóink teljes képet 
nyerhessenek a nagy animositással vitatott kérdésről, külön cím 
alatt alább közlünk. Sajnos, hogy erdélyi egyházkerületünket ily 
szenvedélyes pártharcok tépik-dűlják. Szerk. 



Kovács Albert budapesti theol. tanár és országgy. 
képviselő hasonló irányú beszéde és Nemes Árpád mező-
bodoni ref. lelkész felszólalása után Kovács Gyula nagy-
enyedi polgármester kijelenti, hogy az enyedi theologiát 
az igazgató-tanács egyszerűen és önkényesen el akarja 
pusztítani. 

Ezután gr. Bethlen Gábor elnök oly beszédet tartott, 
a melynek tónusa az elnöki székbe sem nem odaillő, sem 
meg nem engedhető. Kimondta abbeli észrevételét, hogy 
a javaslatnak a nagy-enyedi theologiára vonatkozó rész-
letét az igazgató-tanács törvénytelenül be akarta csem-
pészni. Végül pedig önkényüleg enunciálta, hogy a Zeyk-
féle javaslat elfogadtatott. 

A zavar, az izgatottság erre tetőpontjára hágott. 
Óriási lárma, kiabálás, heves tiltakozás keletkezett erre, 
minek folytán Bethlen az ülést 10 percre felfüggesztette. 

A gyűlés újra megnyílása után ár. Kolozsvári Sán-
dor akart szólani, gr. Bethlen elnök azonban nem engedte 
szóhoz jutni, a mire következő óriási izgatottság és lárma 
miatt elnök az ülést felfüggesztette és az üléstermet oda-
hagyta. 

A dolgok ily váratlan fordulata rendkívüli feltűnést 
keltett mindenfelé. A szerencsétlen kimenetel után min-
denki heves izgatottsággal tárgyalta a lefolyt eseményeket. 
Egyik rész az elnök eljárását és állásfoglalását ítélte el a 
legkeményebben, a másik rész, az ellenzék pedig az igaz-
gatótanács ellen fordult. ^Elszakadunk a püspöktől*, hang-
zott olykor ezek soraiból. A közgyűlési tagok felzaklatott 
kedélylyel oszlottak szét s rövid időn az egész városban 
a sajnos kimenetelű gyűlésről beszéltek. 

D. u. 4 órakor újra fenyegető előjelek közt nyílott 
meg az ülés, ismét a gr. Bethlen elnöklete alatt. Alig 
foglalta el az elnöki széket, a délelőtti közgyűlésnek néhány 
tekintélyes tagja, épen a délelőtt történt eseményekből 
indulva ki, bizalmatlansági nyilatkozatot adott be az elnök 
eílen. Erre ismét fenekestől felfordult a gyűlés békéje s 
Bethlen indulatosan odahagyta az elnöki széket s a köz-
gyűlést minden legkisebb tanácskozás nélkül feloszlatta. 

Az ezután következő értekezleten 
Dr. Kolozsvári Sándor mély sajnálattól és őszinte 

fájdalomtól remegő hangon az egész magyar protestáns 
egyházra nézve szerfölött elszomorító eseménynek jelentette 
ki a közgyűlés tanácskozásainak ilyen térre való vitelét 
s egyszersmind felvilágosítással szolgált a Bethlen-kollégium 
alapítójának a végrendeletben kifejtett intentióiról, s igazolta 
az igazgatótanács eddigi eljárását. 

Kimondotta ezután az értekezlet, hogy miután a köz-
gyűlésnek egyik legfontosabb és legsürgősebb teendője a 
fiatal papok kibocsátása: másnap, 12-én déli 9 órakor, 
e teendők mielőbbi elvégzése céljából, az értekezlet ismét 
összejön. 

Igv végződött április 11-ike, mely nap nemcsak az 
erdélyi, sőt általában a hazai protestáns egyház történe-
tében egy sajnálatos pont s mely végkifejleményeiben tel-
jességgel nem járult hozzá a prot. egyetértés biztosításá-
hoz s a vállvetett munkálkodás megszilárdításához. 

* 

— A jubileum napja, április 12. — 

Az e nap délelőttjén összejött közgyűlés sem sokkal 
volt szerencsésebb a tegnapinál. Az egyenetlenség most 
is csakúgy felütötte fejét. 

Id. Lészay Ferenc volt az elnök, ki megtámadott 
egészséggel bár, de a közgyűlés méltó örömére, mégis 
megjelent. 

19 iíjú lelkész jelentkezett a kibocsátásra, kikhez 
Szász Domokos püspök intézett üdvözlő beszédet. Borongó 

lelkének hangulata — úgymond — nem engedi, hogy 
hosszú beszédet tartson, s most csupán néhány jóakaratú, 
atyai tanácsra és bizalmas intelmekre szorítkozik. Türe-
lemre, békességre inti a fölszentelendő ifjú lelkészeket, 
hogy álljanak meg híven a küzdelmek közt, melyeknek 
sorompói most nyílnak meg előttük. A most bekövetke-
zett új idők folyamán a lelkészeknek az ő gyülekeze-
teikben is kötelességeik vannak, melyek nehezek bár, de 
gyönyörrel teljesek. Az Isten áldását kívánja reájuk, hogy 
az Úr szolgálatában a keserűségek közepette is találjanak 
örömet, békességet, vigasztalást. 

Álig kezdtek a kedélyek a rendes, nyugodt mederbe 
térni: a közgyűlés ellenzéki része a jelen közgyűlést tel-
jesen érvénytelennek nyilvánította, miután az tegnap fel 
lett oszlatva, s ennek mindennemű esetleges határozatai 
ellen óvást emelt. * 

A közgyűlés ezt, a dr. Kolozsvári Sándor indítvá-
nyára egyszerűen tudomásul vette. 

Id. Lészay Ferenc elnök ezután, visszatekintve az 
elmúlt eseményekre, a közgyűlést végleg feloszlatta. 

A közgyűlés tagjai a theol. fakultás díszterméből 
egyenesen a bel-farkas-utcai ref. templomba vonultak, 
hol a 19 ifjú lelkipásztor ünnepélyes felavatása és kibo-
csátása ment végbe a következő sorrenddel: 

I . Invocatio : »Te rólad zeng dicséretünk« (I. dics.). 
Énekelte a gyülekezet. 

2 A CLXXII. dics. 3 verse: >Lélek az Isten, lélek-
ben imádjuk Őt*. Énekelte a gyülekezet. 

3. Mozart A.: * Szárnyain az áhítatnak*. Férfi kar. 
Énekelte a »polgári dalegylet* Oberti karmester veze-
tése alatt. 

4. Ima. Tartotta Szász Domokos püspök. 
5. Bognár J. : »Isten a magas égben* vegyes kar. 

Énekelte a polgári dal egy let férfi- és női kara; Oberti 
karmester vezetése alatt. 

6. Ifjú papokat kibocsátó beszéd. Tartotta Kenessey 
Béla theol. igazgató-tanár. 

7. A szokott kérdések föltevése Szász Domokos 
püspök által és az eskü bevétele. 

8. »Jövel Szentlélek*. Énekelte az esperesi és jegy-
zői kar. 

9. Kibocsátás a papi pályára. 
10. »Hiszek egy Istenben«. Énekelte az esperesi és 

jegyzői kar. 
I I . Áldást kérő, bezáró ima. Tartotta Szász D. 

püspök. 
12. A CLXXIL dics. 7. verse: »Tartsd meg Anya-

szentegyházad*. Énekelte a gyülekezet. 

* 

Ápr. 12-ének legkiemelkedőbb pontja volt a Szász 
Domokos püspöki működésének tíz éves jubileuma a ref, 
theol. fakultás dísztermében. Annak dacára, hogy a levi-
harzott és szerencsétlenül félbeszakadt közgyűlés fölöttébb 
dissonans hangokat kevert a jubileumi hangulatba, elég 
szép számú ünneplő sokaság jelent meg az ünnepélyre. 
Arról természetesen a lefolyt események után szó sem 
lehetett, hogy az egész egyházkerület egyeteme egy szívvel-
lélekkel ünnepelje Szász Domokost, a mit pedig a nagy-
buzgalmú, tevékeny főpap teljesen megérdemelt volna. 
Mindenesetre az izgatott, viharos közgyűlés kimondhatlan 
sokat lerontott a jubileum fényéből. 

Az ünnepély a belfarkas-utcai isteni tisztelet után, 
3/4 12-kor kezdődött. 

Gyarmathy Miklós, a kolozsvári nemzeti színház 
intendánsa intézett meleghangú üdvözlő beszédet az ün-



nepelthez az egyházkerület nevében, átnyújtva egyszersmind 
ennek igen szép és nagyértékű ajándékát, egy remek, 
antik utánzatú kötéssel ellátott nagyváradi bibliát; aztán 
letette kezeibe az egyházkerület 1450 írtos alapítványát 
a theol. fakultás javára. 

Majd Kolozsvári Sándor olvasta lel a kolozsvári 
egyetem bölcsészetkari tanárainak üdvözlő iratát. 

Szász Domokos püspök hosszabb, meghatott beszéd-
ben válaszolt ezekre. S míg beszélt, a jelenvoltak szemei sze-
retettel csüngtek a szeretett főpásztoron, ki oly sok jót, 
oly sok nemes tettet vitt véghez áldásos életében, hazája 
és egyháza javára. Beszéde végén lehullott a lepel az agg 
főpap életnagyságú arcképéről, és szűnni nem akaró éljen-
zés közt oszlott szét az ünneplő közönség. 

I f j . Zsoldos Benő. 

Kolozsvár és Nagy-Enyed küzdelme. 
A kisebbség előadása szerint. 

A nagv-enyedi kérdés, mely huszonöt év óta annyi 
viszálkodás okozója volt erdélyi egyházkerületünkben, ismét 
akuttá vált az április 11-iki közgyűlésen, mely váratlanul 
feloszlott, mielőtt a tárgysorozat pontjaiból egyet is letár-
gyaltak volna. 

Szerkesztő úr engedelmével elmondok néhányat e 
gyűlésen kitört vihar belső okaiból, úgy a mint mi enyedi 
érdekeltségűek látjuk. 

Tény, hogy a kolozsvári theologia eredetileg úgy volt 
tervezve, hogy fentartására az enyedi theologia alapjai 
fordíttassanak. Tény, hogy 1889-ben az akkor többségben 
volt nagy-enyedi párt a kolozsvári párttal akként egyezett 
ki, hogy az igazgató-tanács állíthat Kolozsvárra theol. 
intézetet, de az enyedi kollégium érintetlen fentartása 
mellett. Tény, hogy a kolozsvári intézet részint gyűjtés-
ből, részint kedvező pénzügyi műveletek folytán az orszá-
gos zsinat támogatása mellett felépült, fényes palotája a 
konvent színe előtt a mult év őszén felavattatott. Tény, 
hogy a mult évi rendkívüli közgyűlés arra utasította az 
igazgatótanácsot, hogy a nagy-enyedi theol. tanszékekre 
hirdessen pályázatot s a választást készítse elő, mit ez 
hűségesen meg is tett. Ezek 'köztudomású tények. 

De most közvetlen a közgyűlés előtt a nagy-enyedi 
érdekeltségűek egyszerre arra ébredtek, hogy a tanárválasz-
tást nyíltan előkészítő igazgatótanács titokban olyan tárgy-
sorozatot készít s egyik pontjával kapcsolatban olyan javas-
latot szándékozott a közgyűlés elé terjeszteni, mely a 
nagy-enyedi theologiát egyszerűen meg akarta semmisíteni. 
Megsemmisíteni taktikai fogással egyfelől azzal, hogy mel-
lőzteti a tanárválasztást, másfelől azzal, hogy a papi képe-
sítést a Kolozsváron nyert diplomához köti. Azok a pontok, 
melyeket egyik napilap közzétett, híven vannak átvéve a 
rejtegeti s csak a legbizalmasabbakkal közölt igazgató-
tanácsi javaslatból. Szólanak pedig ekként: 

a) a lelkészképzés jövőre egyedül az egyházkerület 
kolozsvári theologiai fakultásához kötendő; 

h) a nagy-enyedi theologiai akadémiánál a tanári 
állások betöltése nem szükséges; 

<) ezeknek kimondásával a tárgysorozatba foglalt 
tanárválasztás kérdése tárgytalanná lett s a felett a 
közgyűlés napirendre tér és az átmeneti intézkedések 
megtételével az igazgatótanácsot bízza meg. 

Ennek a titkon forralt, de a közgyűlés előestéjén 
kipattant tervnek elkeserítő hatása magyarázza meg azt 
az animositást és vehementiát, melyet az Enyed-pártiak 
felszólalásukban és magatartásukban kifejtettek. Ez a me-
rénylet számbamenő támadás tette oly hajthatatlanná — 
az elnöklő gróf Bethlen Gábort, hogy még hallani sem 
akart arról, hogy a mult évben elrendelt tanárválasztás 
a többség hatalmi szavával egyszerűen leszavaztassék. 

Viszont a taktika leleplezése bántotta annyira a 
többségben levő kolozsvári párt vezérszónokait. A felsülés 
szégyenén kívül a kolozsvári párt beavatottjait hir szerint 
még az a tudat is égeti, hogy a kolozsvári fakultás alapjai 
az intézet költséges fentartására nem elegségesek. Fogytán 
van a költség. Pénz kell az intézetre, bárhonnan kerül-
jön is elő. Életkérdés ez Kolozsvárra nézve. 

íme nt. Szerkesztő úr, ezek a Kolozsvár és Nagy-
Enyed közt ismét felújított harc belső indokai, s ezek 
magyarázzák meg azt is, hogy a tapintatlanul fölbőszített 
enyedi érdekeltség a püspök jubileumán meg sem jelent, 
ítélje meg az elfogulatlan közönség, nem elkeserítők-e az 
ilyen erőszakosságok és titkos taktikázások? Hát ha már 
a kolozsvári theologia megszületett és törvényesíttetett, 
nem követhetné-e a német szállóigét Enveddel szemben: 
Leben und leben lassen? 

Mit hoz ránk a jövendő s mint határoz a közelebb 
tartandó egyházkerületi gyűlés ? azt nem tudjuk; de any-
nyi bizonyos, hogy Enyed a maga törvényes jogaiból 
engedni nem fog, s ha kényszerítik, a végletekig megy. 

J. F. 

Az abauji egyházmegye tavaszi közgyűlése 
Kassán, 

A kassai ref. egyház templomának sugár tornyából 
nemzeti zászló hirdette, hogy e kiváló egyháznak kedves 
vendégei vannak. 

Az abauji ev. ref. egyházmegye régtől fogva Gönczön 
tartotta közgyűléseit, azonban az elmúlt évben elhatá-
rozta, hogy a millennium évétől kezdődőleg, különös 
tekintettel arra, miszerint Göncz nem annyira hozzáfér-
hető és központja Abaujnak, mint Kassa, közgyűléseinek 
székhelyét ide helyezi át. Ez az ápril 8-án megnyílt köz-
gyűlés volt az első Kassán. De meg is látszott rajta. A 
legöregebb gyűlési tagoktól hallottam azt a megjegyzést, 
hogy az abauji egyházmegyének aligha volt még ilyen 
népes közgyűlése. Reggel nyolc órakor megszólaltak a 
templomnak imára hívó harangjai s hívták a hívőket 
egész egy félóráig, jelezvén már ezzel is, hogy a millen-
nium az abauji egyházmegye történetében hatásában 
messze kiható intézményt alkotott. Igazi vallásos érzés 
szokta az ember lelkét megszállni, ha templomba megy, 
hát még most, midőn látta a lelkészeknek és világi tagok-
nak közel 100 tagból álló csoportját, a midőn igazi ihlettől 
eltelve helyet foglaltak Istennek e csarnokában. Ifj. Gaskó 
Gyula budapesti tanárjelölt művészi orgonajátékától kísérve 



a gyülekezet elénekelte a »Jövel szentlélek úr Isten« kez-
detű ének két első szakát, a mikor is a szószéken meg-
jelent a kassai egyház lelkésze s buzgó imát bocsátott a 
mindenhatóhoz, kérve áldó kegyelmét az abaúji egyház-
megye összes tagjaira. 

Majd megindult a tekintélyes és városunkban méltán 
feltűnést keltő menet a vármegyeházához, a melynek nagy 
terme lett átengedve a közgyűlés számára. Az elnökök 
Antalfy László esperes és Meczner József egyházmegyei 
gondnok s a közgyűlési tagok elfoglalván helyöket, a nagy-
tiszteletű esperes úr emelkedett fel székéről s buzgó imá-
ban kérte Istennek áldó kegyelmét a közgyűlés tagjaira 
és működésére. Majd Meczner József mondotta el nagy-
hatású megnyitóját, melyben köszönetét fejezve ki a vár-
megyének a terem szives átengedéseért, a millennium 
méltatására tért át. kiemelve, a mint már fentebb is je-
leztük, hogy az abaúji egyházmegye közgyűléseinek Kassára 
történt áthelyezése nemcsak egyházi, de kulturális szem-
pontból is messzire kiható jelentőséggel bír. Majd az 
egyházpolitikai törvényekről szól, reményének s meggyő-
ződésének adva kifejezést arra nézve, hogy ezeknek a 
törvényeknek a hatása a felekezetek közötti rég óhajtott 
békés egyetértést megzavarni sohasem fogja. Nagy hala-
dás és a lelkészek Özvegy-árvái iránt érdeklődőknek méltó 
örömére szolgál az országos gyámintézetnek megalaku-
lása. De nemcsak itt, hanem a tanítók fizetésénél is lé-
nyeges változás állott be az államsegélynek itten is történt 
megadása által. Igaz ugyan, hogy e fizetés még így is oly 
csekély, hogy a tanítók száma napról-napra fogy. De a 
szónok reméli, hogy mindezen bajokon még lehet segíteni, 
a közgyűlést a tagok éljenzésétől kísérten megnyitja. 

A kassai ref. egyház presbyteriuma lépett ekkor elő, 
élén Komáromy István egyházi főgondnokkal, a ki egy-
házának nevében szép szavakkal mondott szívélyes »Isten 
hozott*-at az abauji ref. egyházmegye közgyűlésének, 
kívánván, hogy annak tagjai mindenkor jól érezzék ma-
gukat Kassán. 

Antalfy László esperes megköszöni a kassai egv-
ház presbyteriumának azt a szívességét és előzékenységét, 
melyet a fényes egyház irántuk nemcsak most, hanem 
közelebbről az elmúlt évben is, midőn a közgyűlés áthe-
lyezését elhatározták, tanúsított. f)k bizalommal jöttek ide, 
mert ennek a nemes egyháznak fényes történeti múltja 
és szép jelene van. Szívből kívánja, hogy ezt az egyhá-
zat, mely Abaujnak gyöngyét képezi, az Isten vezérelje 
nyeréségről-nvereségre, erőről-erőre! Őket pedig tartsák 
meg továbbra is szives barátságukban. 

Jelenti ezután az esperes, hogy a megüresedett két 
világi egyházmegyei tanácsbirói állásra beadatott. 68—68 
szavazat, melyből Doboz y Pál 51, Naményi Gyula 38 sza-
vazatot kaptak, míg a többi szavazat szétoszlott. Neve-
zettek absolut többséget kapván, megválasztottaknak nyil-
váníttattak ki s az eskü letétele után a közgyűlés 
éljenzései között foglalják el helyöket a zöld asztalnál. 

Naményi röviden köszönetét fejezi ki Dobozy nevé-
ben is a bizalomért s igéri, hogy mint eddig, úgy ezután 
is ez lesz a jelszava: »Hit, hazaszeretet és kötelesség!« 

A közgyűlés egyházi elnöke ezután felolvasta nagy 
gonddal megírt jelentését, melyből kiemeljük a következő-
ket : Hálát ad a hazafi lélek a Mindenhatónak, ha az ezred-
évre gondol, azért a nagy kegyéért, hogy a nemzetet ily 
hosszú időn át megtartotta. A magyar református egyház 
is örömmel osztozik abban, mert becsülettel betöltötte azt 
a feladatot, melyet a nemzet géniusza elébe adott. Nem 
dicsekedéssel, de az isteni gondviselés iránt érzett hálával 
jól esik lelkének a tudat, hogy egyházunk oly hosszú időn 
át volt már eddig is a hit, a hazaszeretet és az erkölcs 

ápolója, hirdetője. Sok gonddal küzködik e nép, arca verej-
tékével szerzi meg a mindennapi kenyeret, de azért kétségbe 
nem esik. él még a szivében a hit s a remény! Pedig a 
lelkészek is oly szerény dotációval kénytelenek megelégedni, 
hogy mai napság már kétségbeejtően fogy a papi pályára 
lépő ifjak száma. Szükséges, okvetlen szükséges tehát, hogy 
ezen segítve legyen; s e tárgyban felemlíti Vecsei József 
tornai egyházmegyei gondnoknak ily szellemű indítványát. 
Az országos lelkészi gyámintézet megalakulása teszi némi-
leg tűrhetőbbekké a viszonyokat. Ez a gyámintézet újabb 
erőt és kitartást ad a további munkára. Fölsorolja ezután 
jetentésében azon egyházakat, melyeknek hívei kisebb-
nagyobb adományokat adtak Istennek dicsőségére. 

A jelentést a közgyűlés nagy elismeréssel tudomásul 
vette és jegyzőkönyvébe iktatta. 

A három napon át (ápr. 8—10) tartott közgyűlés 
tárgyai közül, mint közérdekkel bírókat, még a követke-
zőket emeljük ki. 

Egyházmegyénk lelkészeinek két gyámintézete volt. 
Egyik az ú. n. régi, mely ezután is fenn fog állani, a 
másik az ú. n. új, mely 1892-ben alakult, de csak 1898-ban 
kezdte volna meg a segélyezést. Az országos gyáminté-
zet iétesülése folytán ez új gyámintézet feloszlik, t. i. a 
tagok visszakapják befizetéseiket, illetőleg azok erejéig 
fizeti be illetményeiket az országos intézetbe a nyugdíj-
intézeti pénztárnok, most már gyámintézeti pénzkezelő. 
Idványi Ferenc. 

A kerületi közgyűlésen az elnökségen kívül Füzy 
János, Révész Kálmán, Oláh Péter egyházi, Bárczav Ödön, 
Szent-Imrey Gyula és Naményi Gyula világi tagok fogják 
egyházmegyénket képviselni. 

Vécsey József tornai egyházmegyei gondnok e lapok-
ban is ösmertetett indítványát, mely a lelkészi javadal-
mazás országos egységesítését s a tiszta jövedelem után 
arányosított egyházi adózás behozatalát kívánja, szintén 
tárgyalta általánosságban egyházmegyénk; örömmel üdvö-
zölte a javaslat nemes célzatait, azonban az ajánlott ki-
viteli módozatokat jelen egyházi viszonyainkkal ellentétben 
állóknak s így azok kivitelét egyelőre lehetetlennek látta, 
ennélfogva részletes tárgyalásba nem bocsátkozott. 

A sárospataki theologiai tanárok nyugdíjintézetére 
vonatkozó igazgatótanácsi javaslat a legmelegebb ajánlattal 
terjesztetett fel az egyházkerületre. 

Egyházmegyénk saját belügyei, valamint a közigaz-
gatási és fegyelmi bíróság tárgyalásai vették igénybe a 
háromnapi gyűlésezés legnagyobb részét. 

Meg kell említenünk, hogy a vármegyének általá-
nosan tisztelt fő- és alispánja, Péchy Zsigmond és Fábián 
János urak, bár nem tartoznak hitfelekezetünkhöz, hosz-
szabb ideig nagy érdeklődéssel hallgatták első napi köz-
gyűlésünk tárgyalást, a mi a tagokban felemelő hatást 
keltett. 

A közgyűlést megelőzőleg az egyházmegyei szám-
vevőség és az abaujmegyei ref. tanító-egyesület ülésezett 
ugyancsak a vármegyeház helyiségeiben, melyet e célra 
a legszívesebb készséggel engedtek át s Ígértek meg a 
jövőre is a nemes vármegye fejei. 

Végezetre azt említem fel, bár legelső sorban is fel-
említhettem volna, hogy Meczner József egyházmegyei gond-
nok űr. a megnyitás napján a Schalkház szálloda dísztermé-
ben a közgyűlés tagjai s a meghívott megyei és városi nota-
bilitás részére 100 terítékű gazdag ebédet adott, melynek 
egyik legfőbb alkotó részét, a legnemesebb borokat a ven-
déglátó házigazda saját pincéje szolgáltatta. Sok közebéden 
vettem már részt, de még egy sem volt olyan, mely e mostanit 
akár kedélyességben, akár emelkedett szellemben csak el 
is érte, nem hogy fölülmulta volna. Ha saját vezéreinktől 



a valláskülönbségre nem tekintő hazafiságnak más vallás-
felekezetül állami méltóságoktól pedig a protestantismus haza-
fiúi érdemeinek dicséretét halljuk magasztos szavakban ki-
emelni: akkor nincs okunk sötéten látni a jövőt, nincs 
jogunk kétségbeesni a szabadelvűség győzelme fölött. Ily 
érzelmeket és gondolatokat támasztott ez a mostani köz-
gyűlés és díszlakoma, melynek emléke és jelentősége épen 
Kassán, nem egyhamar fog elmosódni. 

Kassai. 

K Ü L F Ö L D . 
A pápaság önmaga által elítélve. 
A pápás és a velők rokonszenvező anglikán írók 

igen buzgón terjesztik azt a nézetet, hogy «a protestan-
tismus hazugságra, egy merész, közönséges, lelkiismeretlen 
hazugságra van alapítva«. Froude, az oxfordi nagy his-
torikus, indíttatva érzé magát tüzetesen megvizsgálni ezt 
a nagy mondást, hogy ne mondjuk, ámítást. Ezért az 
1892/93-ik tanévben az újkori történelem köréből, a tridenti 
zsinatról tartotta akadémiai felolvasásait. E zsinat, mint 
tudjuk, a Luther által indított mozgalom következménye 
volt, s Froude, a róla ép most megjelent felolvasásaiban 
majdnem kizárólag katholikus forrásokat használ: így magá-
val a pápasággal mondat ítéletet önmaga felett. Abból 
indul kí és azt bizonyítgatja végig, hogy a XVI. század-
beli nagy mozgalom főleg erkölcsi, nem pedig hittani in-
dító okokból eredett. A laikusoknak forradalma volt az a 
clerus ellen, egy oly egyházi rendszer ellen, a melyben a 
papok supranaturalis hatalmuk theoriája alapján szertelen 
előjogokat követeltek maguk számára, holott »ők maguk 
a Vatikántól kezdve le a legfélreesőbb zárdákig úgy éltek, 
mintha a jó és rossz között semmi különbséget se ismer-
nének*. Hogy a Vatikánban mint folytak a dolgok, arra 
néhány sort idéz Burchardnak, a VI. Sándor pápa udva-
rában magas tisztséget viselő egyénnek naplójából. Ez a 
r. k. író Sándor pápát Anti-Krisztusnak nevezi, és így 
ír róla: 

»Még képzelni sem lehet olyan szörnyeteget, mint 
Sándor. A scythákénál durvább bűnöket, a carthagóiaké-
nál aljasabb árulásokat minden szégyenérzet nélkül viszik 
végbe a Vatikánban, a pápa szeme láttára. Még Nérót és 
Caligulát is fölülmúlják a rablások, gyilkosságok, vérfer-
tőztetések, kicsapongások és kegyetlenségekben. A szaba-
dosság leírhatatlanul fényeleg Isten és ember megvetésében. 
A fiúk és leányok meg vannak fertőztetve. Szent Péter lakása 
szajhák és kerítők rendes gyűlhelye. Mindszentek napján 
a városból ötven nő volt ebédre meghíva . . ..« 

A részletezést, a mi ezután következik, mi nem ír-
hatjuk le. Ilyen volt a Vatikán katholicismusa. A zárdák 
katholicismusa pedig megérthető Morton carclinalisnak a 
szent-albani apáthoz 1489-ben írt leveléből, mely az egyéb 
vádak között a következőket tartalmazza: 

>Rendházának tagjai magokviseletével felhívják önt 
a szigorú fegyelemtartásra, mert romlottak s fajtalan életet 

folytatnak azok. Még a szent helyeket, sőt Isten templomát 
is megfertőztetik az apácákkal való szemérmetlen össze-
jöveteleikkel. Egyebek között ön is rossz hírbe jutott az 
által, hogy egy férjehagyott, parázna asszonyt felvett a 
broyi zárda nővérei közé, sőt e zárda priornőjévé tette. 
Az apátságbeli szerzetesek folyton e nőnél s a többi apácák-
nál tanyáznak, mintha az a hely, nyilvános hely volna. 
Senki meg nem fenyíti őket.* 

Egy ily magasrangú pápás tanúbizonysága, úgy 
hiszszük elegendő felelet ama széles körben elterjedt és 
sokaknál hitelre talált állításra, hogy a protestáns orszá-
gokban fejedelmek és nemesek csak azért oszlatták fel a 
conventeket, mivel azoknak a birtokaira áhítoztak és az 
ellenök való vádjaikat csupán a rablás igazolására talál-
ták ki. 

Az egész egyházra vonatkozólag pedig föltétlen ér-
vényű és megdönthetetlen bizonyítékot talál, ép kath. részről, 
az V. Károly császár sürgetésére III. Pál pápa által kiküldött, 
reform-bizottság jelentésében. E bizottság állott: Contarini 
bibornok, Pole, Caraffa és Sadolet püspökökből, továbbá 
még egy apátból és egy pápai udvari tisztből. 

Ezek úgy találták, hogy »a simonia és a javadal-
mak összehalmozása mindenütt el van terjedve. A püspö-
kök és a papok lakhelyüktől távol éltek és nyájaikat el-
hanyagolták. A kötelesség teljesítése alól pénzen váltották 
meg magokat. A zárdákban a fegyelem teljesen felbom-
lott. Az apácák fajtalansága hírhedtté vált . . . Az összes 
egyházak közül épen a római egyházban — melynek 
pedig minta-egyháznak kellett volna lennie — volt leg-
általánosabb a ledérség. Ott volt található a legtöbb er-
kölcsi szenny. Szégyent nem ismerő rimák bibornokoktől 
kisérve lovagoltak az utcákon. Soha és sehol sem volt 
található egy városban annyi feslettség és kicsapongás, 
mint a pápaság székvárosában*. 

A tridenti zsinatra való előkészületek története egy 
elkeseredett küzdelem története. A kath. világ becsülete, 
laikusai élükön V. Károlyival, olyan zsinatot akartak, 
melyben nemcsak a világiak, hanem még a protestánsok 
is képviselve legyenek, és a mely eltörölné a visszaélé-
seket, újra egyesítené a keresztyénséget. A pápaság viszont 
ép oly határozottan ellenállt eme törekvésnek. Midőn a 
zsinat 1542-ben összeült, a pápa teljes erejével azon volt, 
hogy az ő akarata érvényesüljön, ne pedig a laikusoké. 
Az itáliai püspökökön kívül alig volt más ott, se Német-, 
se Franciaország nem volt benne képviselve. Később ér-
kezett ugyan néhány spanyol püspök, a kik egész becsü-
letesen óhajtották a reformokat. De hát kevesen voltak s 
leszavazták őket. 

A zsinat igen furcsán fogta fel a feladatát. A világiak 
erkölcsössé akarták tenni az egyházat. «Nem úgy — 
mondá a pápai párt — a hit megelőzi a cselekedeteket. 
A tiszta erkölcsiség csak az igaz hitből fakad. A hitet 
kell hát először is megtisztítanunk.* Nem is fárasztották 
magukat az egyházi bajok vizsgálatával, hanem a luthe-
ránus eretnekséget firtatták. Kegyes buzgósággal átkozták 
első sorban a speciális tanokat. Megerősítették a hagyó-



mányok tekintélyét, definiálták az eredendő bűnt, meg-
állapították a sakramentomok számát és hatályát, kimon-
dották, hogy a sakramentom hatékony, bárha a kiszol-
gáltató pap halálos bűnben leledzenék is, elátkozták 
Luthernek a megigazulásról való elméletét. Hogy a császár, 
a ki különben kegyes katholikus volt, miként vélekedett 
a zsinat működéséről, megérthető eme szavaiból: 

»Néhány tucat tudatlan olasz püspök — úgymond — 
igazán rendkívüli látványt nyújtott azáltal, hogy magukra 
vállalták az egész keresztyénség hitének szabályozását. 
A köztük levő theologusok még csak középszerűségnek 
sem mondhatók. Kánonistáik jártasak lehetnek ugyan a 
kánonjogban, de a theologiához semmit sem értenek. A 
zsinat még ezredrészét sem képviselte a keresztyén világ-
nak, mégis kanonizálták a Yulgatát. Megszabták, mi tekint-
hető írásnak, és mi nem«. 

A zsinatból a kellemetességek sem hiányoztak. Egy 
püspök vitatkozás közben felszakállát kitépte egyik prelátus 
társának. Wendora, Károly császár képviselője, egy alka-
lommal megsejdítvén, hogy a pápa el van határozva rög-
tön föloszlatni a zsinatot, mihelyt az nem az ő ínye 
szerint határoz, egész nyájasan mondá a pápai követnek: 
»ha megpróbálná ezt a csínyt elkövetni, ő mindjárt bele-
dobatja az Adige-be*. A zsinat szétoszlott 1552-ben, azon 
hírre, hogy Szász Móricz ellenséges hadsereg élén köze-
leg. Tíz évvel később újra összeült, de már más célzattal. 
»Nem színlelték többé a béke óhajtását, hanem a római 
egyház új felszereléséről gondoskodtak, hogy az elvesztett 
uralmat visszaszerezzék. A nemzeteket pártokra tépték 
szét, az alattvalókat uralkodóikkal és az uralkodókat alatt-
valóikkal állították szembe, feldúlták a családok békéjét, 
fölvették a küzdelmet a szabadság feltetsző géniusával, 
hogy azt a porba tapodják.« 

Ha az első zsinat igazi és egészséges lett volna, igen 
valószínű, hogy a keresztyénség reíőrmálását és újra egye-
sülését eredményezendi. >De hát az megfeneklett a római 
egyház azon elhatározásán, hogy a reformoknak ellent 
áll, s nem irtja ki azokat a visszaéléseket, a melyeket az 
egyház se nem tagadhatott, se pedig ki nem menthetett.« 

Ghr. W. után —a—s. 

I R O D A L O M . 
** A magyar sti lus cím alatt Kulcsár Endre 

debreceni ev. ref. főgimn. tanár három kötetre terjedő 
művét kiadja László Albert könyvkereskedő Debrecenben. 
Szerző az e nembe vágó összes számbavehető forrásmun-
kákat felhasználva s népköltészetünk és remekíróink útmu-
tatását követve és a magyar stílust illető hosszas buvár-
latainak eredményét összefoglalva, oly könyvet óhajt a 
szakférfiak és nagy közönség kezébe adni, melyből a 
helyes magyarság és művészi előadás elveivel kinek-kinek 
módjában legyen tüzetesen megismerkednie. Egy elsőrangú 
tekintély, kinek bírálata alá került a kézirat, többek közt 

így nyilatkozik a műről: »Mint tudományos munka önálló 
kutatás eredménye. A szerző ismeri a kérdésre tartozó 
hazai és külföldi irodalmat s fel is használja ; ezenfelül 
rendkívüli szorgalommal gyűjti egybe a példákat, mind a 
magyar költészetből, mind alkalmi vonatkozásoknál a 
világirodalomból*. Az első kötet, mely mintegy 16—18 
ívnyi terjedelemben a kifejezés erejéről szól, legkésőbb 
f. évi október hó elején jelenik meg. Előfizetési ára fűzve 
2 frt, csinos vászonkötésben 2 frt 80 kr. A bolti ár ma-
gasabb lesz. Az előfizetés illetve megrendelés legkésőbb 
f. évi május hó 15-ig a kiadóhoz Debrecenbe küldendő. 

** Ezer esztendő a címe ama 24 oldalra terjedő 
csinos kiállítású füzetnek, melyet Sretvizer Lajos a mil-
lennáris iskolai ünnepek megtartására teljes anyagszöveggel 
szerkesztett, s a melyet Dobrowsky és Franké Budapesten 
adott ki. Mind az benne van, miről a miniszteri rendelet 
megemlékezik. Minden elkelt példány után kiadó egy krt 
vagy a Tanítók Házára vagy az Eötvös alapra fizet. A 
füzet megérdemli, hogy necsak minden tanító, de minden 
egyes tanuló is megszerezze. 

** »Tanítók jogai és kötelezettségei* című 
munka szerzője, dr. Szabó Mihály kolozsmegyei segéd-
tanfelügyelő tisztelettel tudatja az érdekeltekkel, hogy 
müve második tetemesen bővített és átdolgozott kiadása 
nyomdai okok miatt csak f. é. április végén fog meg-
jelenni. Előfizetési ára 2 frt, mely szerzőhöz Kolozsvárra 
küldendő. 

** >Marostordavármegye népoktatásügyi inté-
zeteinek történeté*-re hirdet előfizetést Pallós Albert, 
a marosvásárhelyi ev. ref. elemi és polgári iskola igaz-
gatója. Előfizetési felhívásában ezt írja a jónevű szerző: 
Midőn ezen történelmi munka megírására vállalkoztam, 
célom volt a történeti hűség szemelőtt tartása mellett, oly 
munkát adni, hogy azt necsak a szakember, hanem a 
laikus is kedvvel forgassa. Épen azért munkám három 
részre osztottam. Első részében általánosságban tárgya-
lom megyei népoktatásunk fejlődését a reformációtól ko-
runkig ; a másodikban az egyes iskolák történetét külön-
külön és a harmadikban adom a megyénkben működött 
tanfelügyelők életrajzát, a humanistikus intézetek és a 
megyénkbeli tanítótestületek történetét. Munkámban a 
mellett, hogy sok eddig még nem tárgyalt tanügytörténeti 
adatot is találni fog az olvasó, közölve lesz még nyolc, 
részint arckép, részint tanügytörténeti emlék hasonmása 
is. A munka előfizetési ára 2 frt, mely összeg szerzőhöz 
küldendő Maros-Vásárhelyre. Megjelenik április hó végén. 
Ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. 

**Comenius A. J. ^Didaktika Magna* című művé-
nek magyar fordítására hirdetnek előfizetést Dezső Lajos 
sárospataki tanítóképezdei tanár mint fordító és Steinfeld 
Jenő sárospataki nyomdász mint kiadó. A »Didaktika 
Magna* a paedagogiai irodalom klasszikus műveinek egyike, 
mely nemcsak a maga századában világolt, hanem hivatva 
van korunk paedagogusainak elméjére is termékenyítőleg 
hatni. A »Didaktika Magna« nemcsak oktatástan, hanem 
valóban olyan általános nevelés és oktatástani mű, mely-



hez hasonló, a köz- és magánnevelés és oktatás minden 
ágát (a kisded-neveléstől az egyetemig) felölelő munka máig 
sincsen. A »Nagy Oktatástan* körülbelül 17—18 ív terje-
delemben folyó évi május hó elsején jelenik meg. Előfize-
tési ára 3 korona. Az előfizetési pénzek a kiadóhoz Sáros-
patakra küldendők. Gyűjtőknek 10 példány után egy 
tiszteletpéldány jár. Képezdei növendékeknek 20 % áren-
gedély, ha az illető képezde igazgatója egyszerre küldi be 
az előfizetési pénzeket. Melegen ajánljuk a tanügvférfiak 
és tanügybarátok pártoló figyelmébe a hézagpótló, derék 
munkát. 

** Szíves tudomásul ! E becses lapokban a mult 
év őszén előfizetési felhívást tettem közzé f. évi március 
hóban megjelenő egy kötet egyházi beszédeimre. Az arra 
reflektáló és magukat előjegyeztetett nt. lelkész uraknak 
tisztelettel kijelentem, hogy ezen beszédek csak ez év 
őszén fognak megjelenni. Egyszersmind jelentem, hogy 
57 halotti beszédet tartalmazó »Gyász és sírbeszédek* 
című munkám mindkét kötete Kókai Lajos könyvkereske-
désében Budapesten, és nálam Mohácson 1 írtjával kap-
ható ; de én segéd és IV. osztályú lelkészeknek 80 krjával 
adom. Csáki István, ref. h. lelkész. 

EG Y HÁ Z. 
A Baldácsy-alapítvány 1895-ik évi állapotáról 

az alapítványi igazgatósághoz Szilagyi Sándor részletes 
ügyészi jelentést terjesztett be, melyből kiemeljük a követ-
kezőket. Az alapítvány összes vagyona földekben, érték-
papírokban és készpénzben 710,855 frt 7 kr., az alapít-
vány terhei (kölcsönökben, kiszolgáltatandó alapítványok-
ban és óvadékokban) összesen 227,895 frt 57 kr. Meg-
jegyzendő, hogy a földek becsértéke a kataszteri tiszta 
jövedelem húszszorosával van számítva s hogy az érték-
papírok összege a vagyonkimutatásban 70.200 forinttal 
szerepel, mi az előző évhez képest 8100 frt szaporodást 
tüntet fel. Az alapítvány bevétele 1895-ben volt 70,611 frt 
92 kr., kiadása 29,746 frt 71 kr., tiszta jövedelme 
40.865 frt 21 kr., miből a tulajdonos egyházkerületek 
egyenként 3000 — 3000, összesen 33,000 frt illetményben 
részesültek. A jelentés az 1896. évi költségvetést 67,367 frt 
32 kr. bevétellel, 24,851 frt 89 kr. kiadással, 42,515 frt 
94 kr. jövedelemmel és 7315 frt 94 kr. pénztármarad-
ványnyal irányozza elő, s ennek alapján a tulajdonos 
egyházkerületeknek az 1896-ik évre is egyenként 2500 
rendes és 500 frt rendkívüli, tehát egyenként 3000—3000, 
összesen 33,000 frt részesülési illetményt javasol. — A 
jelentést tevő ügyész egyszersmind bejelenti az ügyészség-
ről való lemondását, s hivatkozva az alapítvány létesítése, 
megtartása, 3000 holddal történt gyarapítása és telekkönyvi 
tisztázása, továbbá az alapítvány ellen indított 130,000 frtos 
és 58,860 fortos perek megnyerése által 20 éven keresz-
tül teljesített sikeres munkásságára, a 20 évi szolgálatnak 
s az évi fizetés összegének (mely tudvalevőleg 2500 frt) 
megfelelő nyugdíjösszeg megállapítását kéri. 

A békés-bánáti egyházmegye felosztása ügyé-
ben részletes indokolás mellett érdekes javaslatot fogadott 

el a békési egyháztanács. Az indítvány azt sürgeti, hogy 
a Békés-vármegye területén levő összes egyházak egyező 
akarattal követeljék a békés-bánáti egyházmegye kötelé-
kéből leendő kibocsáttatásukat s önálló egyházmegyévé 
alakulhatásukat, annál is inkább, mivel a 90 ezer lelket 
számláló békésmegyei 17 anyaegyház magában is tekin-
télyes egyházmegyét alkotna. Ez által egyfelől a vallásos 
erkölcsi élet fejlesztésének magasztos célja sokkal inkább 
megközelíthető volna mint most, másfelől az egyházmegyei 
közkormányzat költségei sem vennék annyira igénybe az 
egyházak pénztárait; egy vármegyei terület intenzivebb 
módon és kevesebb összeggel lévén kormányozható, mint 
hat megyére terjedő óriási terület és csaknem 200 ezerre 
menő lélekszám mellett, továbbá a most életbe lépett egy-
házpolitikai törvény, mely a tagoktól nagyobb buzgóságot, 
áldozatkészséget, a lelkészektől fokozottabb tevékenységet, 
az esperesektől hatályosabb felügyeletet, sűrűbb érintke-
zést, lelkesítőbb vezérkedést követel; a mi csak úgy való-
sítható, ha egy egyházmegye kisebb területen kevesebb 
lélekszámot és egyházat foglal magában. Meg lenne köny-
nyítve az egyházmegyei gyűléseken való megjelenése a 
gyülekezetek képviselőinek, nem kelletvén olyan fárad-
ságos nagy és költséges utakat tenni a gyűléseken való 
megjelenés végett. Az egyházmegye az egyházkerületen, 
konventen, zsinaton, népessége számához képest méltá-
nyosabb arányban lenne képviselve mint most, mert míg 
Felső-Magyarország hat esperességében levő 200 ezer lélek 
az egyházkerületen 24 tag által képviseltetik, addig egyház-
megyénk csaknem ugyanannyi népességét csak hat kül-
dött képviseli. — Az egyháztanács a békés-banáti egyház-
megye felosztása, illetőleg a Békésmegyében fekvő egy-
házak önálló egyházmegyévé alakulhatására vonatkozó 
ezen javaslatot indokainál fogva, egyhangú határozattal 
magáévá tette, egyszersmind kimondta, hogy e határozat 
az esperessel a közelebbi egyházmegyei gyűlés tárgyául 
leendő kitűzés, érdekelt egyházakkal pedig csatlakozásra 
való felhívás céljából eszközöltessék. 

Mitrovics Gyula Debrecenben. E hó 8-án ment 
új helyére, Debrecenbe Mitrovics Gyula. Fogadtatása ün-
nepszámba ment. Az állomáson a presbyterium várta 
nagyszámú közönséggel. Kiszállásakor Simonffy Imre 
főgondnok üdvözölte, mire Mitrovics megindulva válaszolt. 
A városba a hires ötös fogaton vonult be a közönség 
lelkes éljenzése között. Lakásán Kiss Áron püspök üdvö-
zölte szívből jövő és szívig ható melegséggel. Beköszönő 
beszédét e hó 12-én tartotta meg, mely alkalomra zsúfo-
lásig megtelt a debreceni nagy templom. Valóságos öröm-
ünnepe volt e nap az egyháznak. Mitrovics Róm. 1.15—17 
verseinek nagyon találó szövege alapján tartott nagysza-
bású beszédet, melynek első részében vallást tett hitéről 
s markans vonásokkal állította hallgatói elé a lelkében 
élő ref. theologiát, christologiát és eschatalogiát, második 
részében azon köztársadalmi kötelességeket fejtegette, me-
lyek — szerinte — az egyház jövőjét biztosítják, ezek: 
1. humanitas, 2. hazaszeretet. A beszédben Mitrovics egész 
nagyságban látható volt, de szónoki tehetségét — sajnos 
— nem fejthette ki emez első alkalommal, mert meghűlés 
következtében annyira berekedt, hogy csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel volt képes beszédét elmondani. Isteni tiszte-
let. után a presbyterium rendkívüli díszközgyűlést tartott, 
melynek egyetlen tárgya volt az ő üdvözlése. Itt Kiss 
Áron püspök, majd Simonffy Imre főgondnok tartott az 
ünnepelthez beszédet, melyre rövid, hatályos választ adott. 
Elhatározta a presbyterium. hogy a beköszöntő beszédet 
több ezer példányban kinyomatja és szétosztja. Mitrovics 
tiszteletére délben a Bika szálló dísztermében bankét 
tartatott, melyen megjelent Debrecen varos szine-java, 



sőt még Wolaffka r. k. címzetes püspök is. Mitrovics 
barátai, rokonai, tanítványai és tisztelői közül távolról is 
számosan eljöttek. Önként érthető, hogy ékes dikciőban 
nem volt hiány, annyival kevésbbé, mert Mitrovics épen 
nevenapját is ülte. Wolaffka a róm. kath. egyháztanács 
nevében is üdvözölvén Mitrovicsot, különösen hangoztatta 
a békét. Vájjon a szívnek teljességéből szólott-e a száj ? 

I S K O L A . 

Protestáns főgimnáziumaink érettségi kor-
mányképviselői. A f. év végén tartandó érettségi vizs-
gálatokra kormányképviselőkül kiküldettek : Budapestre és 
Kecskemétre dr. Hegedűs István, Halasra dr. Beöthy Zsolt 
egyetemi, Nagy-Kőrösre Csí/cy Lajos theologiai, Pápára 
dr. Baltagi Géza jogakadémiai, Csurgóra dr. Ilosvay Lajos 
műegyetemi. Miskolcra és Sárospatakra dr. Ballagi Aladár 
egyetemi, Debrecenbe Farkas József theologiai, Mármaros-
Szigetre és Hódmező-Vásárhelyre Szöts Farkas theologiai 
tanárok; Szatmárra György Endre, Kisújszállásra Kenes ey 
Béla theologiai, Mező-Turra és Rimaszombatra dr. Csíky Kai-
mán műegyetemi. Zilahra és Kolozsvárra dr. Öreg János 
főiskolai, Marosvásárhelyre és Szászvárosra dr. Szádeczky 
Lajos egyetemi, Székely-Udvarhelyre Szinyei Gerzson 
főiskolai, Nagy-Enyedre Gór esi Kálmán főiskolai, Sepsi-
szentgyörgyre dr. Schilling Lajos egyetemi, Pozsonyba 
dr. Horváth Ödön jogakadémiai, Selmecbányára dr. Fröhlich 
Izidor egyetemi, Sopronba dr. Tecz Vilmos egyetemi, 
Budapestre dr. Asbóth Oszkár egyetemi. Szarvasra Mauritz 
Rezső főreáliskolai, Iglóra és Segesvárra dr. Heinrich 
Gusztáv egyetemi, Késmárkra és Rozsnyóra dr. Klein 
Gyula műegyetemi, Eperjesre és Nyíregyházára Schneller 
István egyetemi tanárok; Nagy-Szebenbe Elischer József 
tanker. főigazgató, Medgyesre Böhm Károly egyetemi, 
Brassóba és Besztercére Hörk József theologiai, a kolozs-
vári unitárius gimnáziumhoz dr. Csengeri János egyetemi 
tanár. 

Az országos tanári nyugdíjintézet életbelépte-
téséből kifolyólag a minisztérium az egyes tanintézetek 
1894/95-ik évi növendékei után is követeli az illetéket. 
Minthogy ezt részint tájékozatlanságból, részint a bizony-
talanságnak kitéve annak idején a legtöbb intézet igaz-
gatósága elmulasztotta beszedni, most pedig már az ki-
vihetetlen, ez okból a debreceni evangelikus református 
főiskola tanárkara az egyházkerület útján e követelés 
törlését fogja a közoktatási minisztériumnál kérelmezni. 
Óhajtandó, hogy más intézetek is így járjanak el, mert 
az e részben beérkezendő tömeges kérvények bizonyára 
inkább találnak meghallgattatásra. Ugyancsak a debreceni 
főiskola tanári kara azt is kérelmezi, hogy a növendékek 
után járó illetékek félévenként számíttassanak, a mire 
főleg az akadémiai tanfolyamnak semesterekre osztása 
szolgál indító okul. 

A tiszántúli egyházkerület tanári nyugdíjegye-
sülete legközelebb megszűnik, s vagyonát a tagok között a 
befizetés arányában felosztják. |Az intéző körök csak azt 
várják, hogy a kerület összes iskoláinak tanárai fölvétes-
senek az orsz. nyugdíjintézetbe. Ujabban Kisújszállás és 
Máramaros-Sziget főgimnáziumának tanárkarát vette fel a 
minisztérium. Meglepetve értesülünk a felől, hogy a mára-
marosszigeti jogakad. tanárai előtt nem nyíltak meg az 
orsz. tanári nyugdíjintézet ajtai. Óhajtanánk tudni, hogy 

miért! Az értjük, ha a 600 frtos vallástanárokra nézve, 
épen csekély jövedelmük alapján kérdéseket tesz és teljes 
tanári fizetés adására szorítja a fentartó testületeket a 
minisztérium, de hát egy egész akadémia tantestülete mi 
okból záratik ki ? 

Millenniumi érmek tanulók számára. A magyar 
tanítók kaszinója hozzá akarván járulni a millenniumi isko-
lai ünnepek hatásának maradandóvá tételéhez: emlék-érem 
készítését határozta el, melyet minden egyes tanuló az 
iskolai ünnepen feltűzhessen, s azután e magasztos nem-
zeti ünnep emlékéül örökre megőrizhessen. A kultusz-
miniszter a művészi kivitelű éremnek az ország összes 
tanulói között való árusítását megengedte, illetőleg a mil-
lenniumi iskolai ünnepek alkalmára azok megvételét ajánlja. 
A Magyar tanítók kaszinója az eladott érmek árából busz 
százalékkal a kaszinó házépítési alapjához fog hozzájárulni, 
s fölhívja Magyarország összes tanítóit, hogy az érmeket 
egész buzgósággal terjeszszék. Egy érem ára nemzeti szinti 
csokorral együtt tíz krajcár. Megrendelhető április 28-tól 
május 4-ig csakis a Magyar tanítók kaszinójában (VIII. ker. 
Józsefkörút 8. I. emelet). 

Nyugdíjaztatás. Kovács János, debreceni ev. ref. 
főgimn. tanárt, a ki nyugalmaztatását illetékes főhatóságá-
nál kérelmezte, a vallás- és közokt. miniszter a tett föl-
terjesztés után az orsz. tanári nyugdíjintézetből, élvezett 
korpótlékainak betudása mellett teljes fizetéssel (évi 1450 frt) 
nyugdíjazta. 

Millenniumi iskolai alapítvány. Duna-Szt- György 
község képviselőtestülete márc. hó 30-án tartott gyűlé-
sében egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy hazánk 
ezredéves ünnepe alkalmából az ev. ref. egyházközség cél-
jaira 10.000 frtos alapítványt tesz. a melynek mindenkori 
kamatjait 400 írtban megállapítva mindaddig fizeti az 
iskolafentartó egyházközség részére, míg magát a tőkét 
be nem fizeti. Feltételül csak azt kötötte ki, hogy ha az 
egyházközség valamikor lemondana az iskolafentartás jo-
gáról : akkor az egész alapítvány visszaszáll a községre, 
a mely akkor maga kényszerül népiskolát állítani. — K. E. 

A tokaji ág h. ev. iskola javára fényesen sikerült 
hangversenyt rendeztek a tokaji műkedvelők. Előadtak két 
vígjátékot is, a mi, valamint a hangverseny is minden 
tekintetben várakozáson felül sikerült. A tiszta haszon 
338 frt 34 kr. A siker érdekében semmi fáradságot nem 
kimé t az egyháznak csak nem rég érkezett ifjú lelkes 
tagja Rothfuchs János gyógyszerész. 

A felekezeti tanítóegyesületek alapszabályai tár-
gyában a kultuszminiszter az egyházi főhatóságokhoz átirt 
és felkérte, hogy a mennyiben az egyházmegye területén 
oly felekezeti tanítóegyesület léteznék, a melynek alap-
szabályait a kormány jóváhagyásával még nem látta el, 
ez évi május végéig intézkedjenek, hogy ezen alapszabá-
lyok, s a mennyiben nem tisztán magyar nyelven szer-
kesztetnének, hasábosan az állam hivatalos nyelvén is 
szövegeztessenek és jóváhagyás céljából három példányban 
felterjesztessenek. 

A késmárki ág. h. evangelikus lyceum párt-
fogósága a napokban tartotta évi közgyűlését dr. Tátray 
Gergely lyceumi felügyelő elnöklésével. Az évi jelentés 
beszámol a lyceum kezelése alatt álló alapok számszerinti 
állásáról: e szerint van egy nagy lyceumalap, mely 63,104 frt 
58 krból áll. Rainer-féle alap 21,064 frt 93 krból áll, 
továbbá a Jóny-alap 213,545 frt 88 kr., a Jóny-tartalék-
alap 54,871 frt 81 kr., a tanári nyugdíj-alap 16,715 frt 



47 kr., ösztöndíj-alap 11,688 frt 59 kr., könyvtári-alap 
1222 frt 37 kr., segély-alap 8327 frt 68 kr., új alapít-
vány 20,766 frt 64 kr., régi nyugdíj-alap 3770 frt 16 kr., 
azonkívül vannak még kisebb alapítványai, melyek körül-
belül 30,000 frtra rúgnak. 

EGYESÜLET. 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 1896. 

május hó 1-én délután 5 órakor Budapesten, az ev. ref. 
főgimnázium (Lónyay-utca 4.) nagytermében rendes köz-
gyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. Szász K. 
2. Titkári jelentés. Szöts Farkas. 3. Jelentés a számvizs-
gálatról és az 1896. évi költségvetés megállapítása. 4. Eset-
leges indítványok. 5. Elnök és választmányi tagok válasz-
tása. E közgyűlésre a Társaság pártfogó, alapító és rendes 
tagjait, a közgyűlés előtt délután 3 órakor tartandó vá-
lasztmányi ülésre pedig a választmány tagjait tisztelettel 
meghívja. Budapest, 1896. április 10-én. Az elnökség. 

A Szabad Liceum ez idei harmadik évi folyamá-
nak is nagyon szép eredménye volt. November 12-ikétől 
március 28-ig 142 előadást tartottak, a melyeken 6949 
hallgató volt jelen. Az irodalom-történelmi és művészeti 
osztályát 3496-an, a természettani, matematikai osztályt 
1794-en, az orvostudományit 561-en, a jog- és társadalom-
tudományit 587-en, a kereskedelmi osztályt 516-an láto-
gatták. A nők számára rendezett latin és matematikai 
tanfolyam, a mely öt hónapon át tartott, igen jól sikerült. 

A debrecenai Csokoni-kör ez idei felolvasó évad-
ját rendkívül érdekes estélylyel zárta be e hó 10-én. Több 
felolvasás és szavalat után K. Kiss József kollégiumi 
tanár tett nagyon sikerült kísérleteket a Röntgen suga-
rakkal, ismertetvén előzőleg e sugarak előállításának tör-
ténetét, azután lefényképezte a kör elnökének és leányának 
kézfejeit. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Lapunk története c ímű mai v e z é r c i k k ü n k 

a k iá l l í tás sa j tóügy i osz tá lya s z á m á r a készül t , de 
azt h iszszük, hogy o lvasó ink is sz ívesen veszik. 
Csak h a l v á n y vázla ta ez a n n a k a m o z g a l m a s és 
e s e m é n y e k b e n g a z d a g m ú l t n a k , mely L a p u n k 
mögö t t áll. T ö b b e t nem lehe te t t í r nunk , m e r t 
csak enny i t é r t bocsá to t t ak r e n d e l k e z é s ü n k r e . 
De jöhe t idő, m i k o r vagy mi, vagy va lamely ik 
o lvasónk r é sz l e t e sebben e lmond juk , minő szol-
g á l a t o k a t t e t t az ö r e g » P r o t e s t á n s « a hazai evan-
ge l iumi e g y h á z a k n a k . L a p u n k mai s záma m á s 
t e k i n t e t b e n is kü lön leges . Mint egyik t ö r t énész 
d o l g o z ó t á r s u n k k i számí to t ta , Lapunk mai száma 
a 2000-dik szám. 2 0 0 0 szám, 4 0 0 0 ív: I s t e n e m 
m e n n y i betű , m e n n y i pap i ros ! Váj jon a lélek, az 
erő, a h a t á s a r á n y b a n áll-e v e l ő k ? Is ten a m e g -
m o n d h a t ó j a ! 

* Személyi hírek. A vértesaljai egyházmegyében 
Urházy Lajos lovasberényi ref. lelkész s egyházmegyei 
aljegyző tanácsbiróvá választatott. — A bihari egyház-
megyébe kebelezett lessi ev. ref. egyház egyhangúlag és 
nagy lelkesedéssel Konrád Géza nagyvárad-újvárosi segéd-
lelkészt választotta rendes lelkészévé. 

* A brit és külföldi bibliatársulat a mult hó 
elején ünnepelte fennállásának 92-ik évfordulóját. Eddig 
100 millió bibliát adott el 320 különbörő nyelven és 
dialectusban. Melyből csak a mult évben négy millió 
példányt árusított el. Még 102 nyelvre kell lefordítani a 
szentírást, hogy kitűzött célját elérje. 

* Egy siciliai ügyvéd szörnyű s csaknem meg-
foghatatlan példáját adta a vallási dolgokban való járat-
lanságának. Nagy hidegvérűséggel tagadja az evangeliom 
valódiságát, mivel szerinte Júdás nem árulhatta el az urat, 
mert hát Makkaben, Júdás 300 évvel előbb élt Krisz-
tusnál! Persze Iskariotes Judásról semmit se tud. 

* A lipcsei misszió-társulat most küldött első-
ben nő-missziónariusokat Indiába, két menendettel saueri 
diakonista személyében. A társulatnak van Indiában 30 állo-
mása 23 hittérítővel és 17 benszülött lelkészszel. A hívek 
száma 14,517, kik közül 4870 kommunikans. Iskoláikba 
5316 tanuló jár. A mult évben 433 pogányt kereszteltek 
meg. Van még a társulatnak brit-kelet Afrikában 2 állo-
másuk 7 misszionáriussal és az afrikai német gyarmaton 
2 állomásuk 5 hittérítővel. 

87/1896. sz. Pályázat tanári állásra. 

A békés-csabai ág. hitv. ev. algimnáziumnál a jövő 
1896/97. tanév kezdetével elfoglalandó földrajz-, termé-
szetrajzi és történelem, latin nyelvi rendes tanári állásokra 
pályázat hirdettetik. 

Megjegyzendő, hogy ha ez útóbbi szakból alkalmas 
tanerő nem jelentkeznék, akkor latin-német vagy latin-
magyar nyelvekből képesített tanárok is reflektálhatnak 
az üresedésbe jövő állásra. 

Ezen állások mindegyikével, ha rendes tanárral töl-
tetik be, 1200 frt törzsfizetés, 50 frt ötödéves korpótlék, 
s 200 frt lakbér jári havi részletekben előre. 

A megválasztandó rendes tanárok az országos tanári 
nyugdíjintézetnek köteles tagjai lesznek. 

Tanárjelöltek is jelentkezhetnek s rendes tanárok 
hiányában helyettesek lehetnek 850 frt évi fizetéssel; ha 
azonban okleveleiket megszerzik s különben is beválnak, 
okleveleik bemutatásakor azonnal rendszeresíttetnek. 

A pályázók lehetnek akár ágostai, akár helv. hitv. 
evangélikusok. 

A kellően felszerelt folyamodások az algimnáziumi 
bizottsághoz cimzendök és a békés-csabai ág. ev. egyház 
igazgató lelkészéhez küldendők. 

A pályázat határideje f . évi május 20. 
Békés-Csabán, 1896. április 7-én. 

2-3 Az algimnáziumi bizottság elnöksége. 
Az első évnegyed lejárta alkalmából negyed-

éves előfizetőinket t isztelettel kérjük, hogy előfize-
tésöket megújítani szíveskedjenek. 
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A konvent és a szegény papok. 
Ünnep-számba megy konventünk ülésezése 

mostanság. Évről-évre találkozik egy-egy nagyobb 
alkotása vagy fontosabb intézkedése, melylyel 
közegyházunk épületét erősítgeti, számtalan sebeit 
gyógyítgatja. Tavaly az országos lelkészi gyám-
intézet megalapításával szerzett örömet és meg-
nyugvást a családjuk jövőjéért aggódó lelkészek-
nek, most a csekély fizetésű lelkészek kongruája 
érdekében folytatja az akciót az államkormánynál. 

Régi törekvést karolt fel ezzel a konvent, s 
el ismerésre méltó, hogy épen világi elnöke, Tisza 
Kálmán, tette meg rá az indítványt. Javasolta, 
hogy írjon fel a konvent az országos kormány-
hoz s kérje a 800 frtos fizetési minimum életbe 
léptetésére az összeírás szerint szükséges állam-
segélynek törvényben való biztosítását; ha pedig 
ez most még nem lehetséges, intézkedjék a kor-
mány, hogy legalább a 600 frtos minimumhoz 
szükséges összeg már a jövő évi költségvetésbe 
felvétessék. Az indítvány indokolásában rámutatot t 
Tisza a kultuszminiszter idevonatkozó nyilatkoza-
tára i kifejezte, hogy bízik a kormány jó szándé-
kában; hiszi, hogy a törvényhozás nagy többsége 
is pártolni fogja a jó ügyet, s viszont e kérelem-
mel a ref. egyház sem lépi át eddig tapasztalt 
szerénységének korlátjait. 

A konvent egész ter jedelmében egyhangúlag 
elfogadta Tisza indítványát s ilyen értelemben 
fel fog írni a kultuszminiszterhez. Lesz-e s mi 
lesz a megkeresés e redménye? Felveszik-e már 
a jövő évi költségvetésbe a 600 forintos mini-
mumot, nem tudjuk. De két dolgot bizonyosan 
tudunk. Egyik az, hogy a kormány annyiszor és 
oly ünnepélyesen igérte a lelkészi fizetések meg-
javítását, hogy most már erkölcsi lehetetlenség 
adott szavának be nem váltása. A szükség évről-
évre nagyobb lesz, lelkészeink legnagyobb része 
nyomorral küzd, papnevelő intézeteink elnéptele-
nültek, a lelkészi új erők elcsenevószedése meg-

kezdődött, sőt a paphiány réme fenyegeti köz-
egyházunkat. Gyors és gyökeres gyógyításra van 
szükség, különben végzetes jövőnek megy elébe 
anyaszentegyházunk. Ez az egyik bizonyos. De 
az is kétségtelen, hogy a baj már is nagyon 
elmérgesedett. A lelkészi pálya megdöbbentően 
elvesztette vonzó erejét s a valószínűbbnek látszó 
600 frtos minimum teljességgel nem mutatkozik 
elég gyökeres orvosszernek. Hatszáz frt ma már 
oly csekély javadalom egy tudományosan képzett 
s jobb életmódra jogot tartó művelt embernek, 
hogy azzal csak épen az Ínségtől mentjük meg 
a papságot, ele magát a pályát egészben véve 
nem emeljük, vonzóvá teljességgel nem teszszük. 

Ám azért távolról sem kicsinyeljük a kon-
vent lépését. A ki 300—400 frton nyomorog, 
annak a 600 frt megnyerése is nagy haladás. 
Már pedig több százra megy egyházunkban az 
ilyen nyomorúságos lelkészi állások száma. A 
fődolog az, hogy minél előbb megnyerjék a se-
gítséget. Erre nézve minden tényezőnek kezet 
kell fogni. Legyünk rajta, hogy tegye magáévá 
ínséges papjaink igazságos ügyét nemcsak az 
egyházi, hanem a világi sajtó is, s a kiknek 
hirlapirodalmi összeköttetésük van, értékesítsék 
azt most e jó ügy érdekében. Kövessék a György 
Endre példáját, ki a »Magyar Hírlap a-ban úgy 
szólván állandóan szőnyegen tar t ja a szegény 
papok kérdését. Karolják fel képviselő hitfeleink, 
ismertessék, kedveltessék meg törvényhozó tár-
saikkal a kérdésnek nagy kulturális és nemzeti 
jelentőségét. Mutassák ki, hogy a szóban forgó 
szegény papi állások egytől-egyig a nemzetisé-
gek által határolt magyar helyeken, Erdélyben, 
Biharban, Szatmárban, a Felső-Tiszánál és a Fel-
vidéken vannak, hol a reformátusság lelkipász-
torainak anyagi erősítése, egy jelentésű a ma-
gyarság megerősítésével saz államfentartó magyar 
faj szellemi felsőségének és vezető erejének biz-
tosításával. 

De az egyházi körök ós testületek se vegyék 
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közönyösen ezt az életbevágó kérdést . Tar t sák 
szőnyegen tanácskozásaikban, egyházmegyei ós 
kerület i gyűléseiken, lelkészi és egyházi ér tekez-
leteiken mindunta lan tér jenek rá vissza. Külö-
nösen a világi elemet, az egykori egyházfentar-
tókat, pár tfogókat ós egyházvédőket igyekezzenek 
megnyern i az ügynek. Az egész müveit reformá-
tusságnak meg kell mozdulnia és be kell látnia, hogy 
ez a kérdés életkérdes az egyházra nézve. Nem sza-
bad tótlenül és közönynyel néznünk azt a belső 
sorvadást , mely a papság szegénységéből s a 
vele járó erkölcsi elgyengülésből egész anya-
szentegyházunkra el-kiterjed. Pedig aggasztólag 
terjed. Az a szegény pap nem tanulhat , lapot-
könyvet nem olvashat, mer t nem telik. Jobb 
tá rsaságban nem foroghat, sőt még tisztessége-
sebb ruhá t sem vehet magára, mer t nem fut ja 
a fizetéséből. Családja nélkülöz, gyermekei le-
rongyosodva, a jobb nevelés áldása nélkül, mer t 
e r re sem jut a csekélyke »javaclalomc(-ból. Ilyen 
súlyos életgondoktól elkeclvetlenülve, elkónysze-
redve hivatalát is, hivatását is csak immel-ámmal 
töltheti be a szárnyaszegett lélek. Belemerülve 
a paraszti munkába , elszakadva a művelt világ-
tól, szárnyaszegetten, jó szerencse, ha nem hite-
vesztetten ós kétségbe esve vánszorog, lézeng. 
Iiogy kívánható az ilyen lelkektől, hogy buzgó-
sággal apostolkodjanak, hogy bát ran és v idáman 
hasogassák az igét, hogy tüköréi legyenek az 
Isten népének, hősei a hitnek, mesterei a keresz-
tyén életnek, pásztorai ós lelki gondozói a hí-
v e k n e k ? Ilyen elkeclvetlenült, csüggeteg tiszti-
karra l nem lehet győzelmes h i tcsa tára és diadalt 
igórő erkölcsi küzdelemre vezetni egyházi tábo-
runka t sem a jól szitáált ura lkodó egyház fekete 
serege, sem a ra jongók gueril la-csapatai , sem a 
hitetlen vagy hitközönyös művel tség növekvő 
hadai ellen. Már pedig eljön az idő, vagy talán 
néhol m á r itt is van, a mikor a szegény pap-
ság többsége ilyen lesz, a mikor ezek hitevesz-
tet tsége és elkedvetlenülóse á t ragad az egész 
tes tület re s megbénít ja , megmérgezi az egész 
lelkészi ka r közszellemót és erkölcsi erejét. 

Ne vár juk be ezeket a szomorú időket. 
Legyünk rajta, ha eddig késlekedtünk, most a 
t izenkettedik órában, legyünk rajta, hogy ha már 
a hanyat lás t nem tud tuk megakadályozni, leg-
alább a nagyobb pusztulástól óvjuk meg anya-
szentegyházunkat . Fel a m u n k á r a minden téren, 
minden körben. Emeljük papságunkat , javí tsunk 
helyzetén! Konventünk akcióba indult : támogas-
suk munkájában . Tar t sa kötelességének minden 
művelt re formátus ember, hogy szegény papságát 
kiemelni segítse abból a gondterhes , nyomorú-
ságos helyzetből, melybe a hitközöny és nem-
törődömség ily mélyen belesülyedni engedte. 

17. szám. 

A socialis mozgalmak áttekintése és 
birálata. 

Felolvastatott a budapesti ref. ifjúsági egyesület febr. 10. és 17-iki 
összejövetelén. 

I I I . 
Ha igazságosan akarunk ítélni, tartózkodnunk kell 

mindennemű elfogultságtól. El kell ismernünk, hogy a 
panaszkodó munkás-osztály részén sok igazság van és sok 
hasznos dolog van elmondva a fentebb ismertetett socialista 
elméletekben, de súlyos tévedésekkel keverve. Az élet 
javaitól őket szándékosan elzárni, mint a hogy az ó- és 
középkorban történt, erőszakos jogtalanság, mert nekik 
azoknak élvezésére isteni eredetű jogaik vannak. A terem-
tés befejeztével nem a kiváltságosoknak, hanem az egész 
emberi nemzeteknek adá az Úr a földet és ennek mondá : 
gyümölcsözzetek, sokasodjatok és töltsétek be a földet és 
hajtsátok azt birodalmatok alá (Gen. I., 28.). Az élet tehát 
a maga javaival minden embernek osztályrészül adatott, 
de az élvezés mértéke szintén meg van adva az ember 
faji és egyéni képességeinek, viszonyainak mineműségében 
és természetében. Ez ismét olyan törvény, mely ellen 
zúgolódni oktalanság. Az erdő fái sem nőnek egyformán, 
az egyik gazdag, óriás fa, a másik földön kúszó gyom és 
nincs erő, mely egyiknek a természetét a másikra erő-
szakolhatná, pedig mindegyiknek ugyanaz az anyaföld 
szolgál táplálékkal. A természet összhangja épen ez ellen-
tétekben áll. Az emberek között is az egyik nagyobb lelki 
vagy testi képességgel, kitartással és szerencsével, esetleg 
kedvező viszonyok között küzd, és magasabb fokra, na-
gyobb jólétre képes emelkedni mint a másik, ki ezek közül 
egyikkel vagy másikkal vagy semelyikkel sem rendelkezik. 
Az élet egy nagy versenytér, melyben kétségkívül az erő-
sebb diadalmaskodik, nemcsak az emberek között, de az 
egész természeti világban. És ha most valaki a legyőzöt-
tek közül előáll és azt mondja: állítsuk meg az erőst, 
hogy várja be a gyengébbet, vagy kényszerítsük arra, 
hogy oszsza meg jutalmát a kisebbekkel, lehet-e ennél 
nagyobb képtelenség ? Az igenis kötelessége az emberiség-
nek. hogy mindenkit beereszszen erre a versenytérre és 
sem egyeseket, sem osztályokat ne zárjon ki, valamint 
az is kötelessége, hogy versenyszabályokat állapítson meg, 
melyek a morál elveinek megfeleljenek, de ezek keretén 
belől másnemű korlátozás nem képzelhető. 

De a socialisták előállanak és azt mondják: ez a 
verseny valóságos anarchia, melyben az egyes semmi vé-
delmet és biztosítékot nem talál s egyesek nagyobb va-
gyona magához vonzza a kisebbeket, mert a nagyobb 
versenyképesség megöli a kisebbet. Állítsuk tehát a capi-
talismussal szembe, illetőleg annak helyére a collectivis-
must, azaz félre a magánvagyonnal, még pedig minden-
félével, ne legyen senkinek semmiféle privát jószága, az 
egyes versenytőkék helyett legyen közös tőke, melynek 
jövedelméből mindenki részesüljön. És megjelenik előttünk 
új kiadásban a Lycurgus rendszere és Plátó álma, úgy a 
mint a fentebb ismertetett rendszerekben láttuk, magán-



vagyon, család, házasság, vallás és állam nélkül, melynek 
jellemzőbb rajzát azonban inkább Madáchnál »Az ember 
tragédiája« XII. színében olvassuk. 

Az embernek önkénytelenül kedve jön azt kérdezni: 
lehetséges ez ? Lehetséges az, hogy az embereket meg-
foszszuk privát birtokuktól s azt közössé tegyük. A birtok 
kétféle : szellemi és anyagi, nos hát mindkettőt az egye-
sek helyett az egész szolgálatára rendelni? Ugyan gon-
doljuk meg igazán : lehetséges ez ? De képzeljük el, hogy 
lehetséges, tehát az embereket csoportonként, mondjuk 
területenként — mert hiszen nemzet és haza többé nincs 
— belekényszeríti valami különös hatalom, a mit azon-
ban most még bajos megtalálni, több-kevesebb falansz-
terbe, hol az egyik eszével, a másik testi erejével szolgál 
a köznek. Nos hát eléri-e az emberiség a boldogságot? 
Enni kap mindenki, ez az egy bizonyos, de hiszen enni 
kapnak az istálló barmai is. ezt irigyeltük tehát, ez volt 
lelkünk ideálja? De minő áron nyerné meg ezt az ember? 
Az egyéni önállóság, függetlenség, és a mi ezzel szorosan 
összefügg, esetleg a családi élet feláldozásával. Ez pedig 
egyszerűen lehetetlen, mert ez annyi volna, mint az Isten-
alkotta emberi természet megváltozása, mire még talán a 
socialismus sem képes! ? Szinte megborzad az ember, 
mikor azt látja, hogy a socialisták közül némelyek a 
család megszüntetéséig jutottak, a nőközösséget hirdetik, 
s a szabad szerelemről ábrándoznak. Az emberiségnek 
voltak romlott korszakai és romlott tagjai, de ily aljas-
ságra még sem tudott vetemedni soha. Hát miben külön-
böznék akkor, az emberiség az állati tenyésztelepektől, 
ha ezt sikerülne megvalósítani?! A család az állami és 
társadalmi életnek egyedüli biztos alapja, minden szépnek 
és nemesnek forrása és ezt ne féltsétek soha, mert nincs 
olyan hatalom, mely ezt valaha megdöntené, már csak 
azért sem, mert ezzel szorosan összefügg az embernek 
egy másik erős ösztöne és tehetsége: az önállóságra való 
törekvés. A legutolsó ember is arra törekszik, hogy saját 
otthona legyen, melyre Madách Ádámjával azt mondhassa: 
ez az enyém (III. szín). Hogyan képzelhető már most, 
hogy levetkőzve természetét, beálljon a köz rabszolgájá-
nak, melyben munkája és jutalma, szórakozása és egész 
élete schémák közé legyen szorítva. És a midőn a szociál-
demokraták magukat világpolgároknak nevezve, hazáról, 
nemzetről mitsem akarnak tudni, vájjon oly könnyűnek 
tartják mindennek megvalósulását ? Az ó- és középkorban 
nem egyesek, hanem egész néposztályok állandóan el vol-
tak nyomva és mégis a történelem tanúsága szerint, ha a 
haza veszélyben forgott, azok az elnyomott tömegek is 
ott ontották a vérüket a csatamezőn. A történelem logi-
kája pedig a legerősebb logika, erősebb még talán a mai 
szociáldemokratákénál is. Ne féltsük tehát a nemzetek és 
államok lételét, legalább ettől a mozgalomtól ne. Sokkal 
erősebb alapja van a hazaszeretetnek a külvilágban és 
az ember belvilágában, hogy sem egész tömegek, népek, 
nemzetek lelkéből a socialismus eszméi kiirthatnák. 

De hát hogyan nézne ki az ember család, haza, 
felekezet nélkül? Képzeljünk el egy ilyen világpolgárt egy 

közös műhelyben, ugyan gondoljuk csak el, mi ösztönözné 
a munkára és erősítené annak fáradalmai között az ilyen 
kifosztogatott embert? A munkára nemcsak testi, de nagy-
mérvű lelki erő is kell, vájjon lenne-e ebben a közem-
berben valami nagyobb szabású munkakedv, törekvés 
ambíció, mikor tudja, hogy munkájának eredménye nem 
az övé, hanem mindenkié és ha kevesebbet s kisebb kedv-
vel, buzgalommal dolgozik, úgy is jó, a fődolog csak az, 
hogy a kiszabottat elvégezze. 

Higyjék el Uraim! hogy a munka megszűnnék áldás 
és élvezet lenni, hanem nyűggé és kényszerré változnék. 
Van abban valami ingerlő, mikor az ember tudja azt, 
hogy munkája neki használ s megfordítva, állapota attól 
függ, mennyit dolgozik. Az én szülővároskámban gyakorta 
ismétlődik a föld népe között ez az eset: a legény oda-
házasodik a lányos házhoz, mi által egy új családnak 
válik tagjává, munka és élvezet közössé lesz. Nagyon sok 
esetben, főként ha a legény megfelelő vagyont is vitt, 
szakadásra kerül a dolog az új pár és az öregek között, 
mert az ifjak nem látván munkájok közvetlen eredményét, 
ott hagyják a közös fészket, azt mondván: nem dolgozunk 
nekik is! Nem akarom most ezt az esetet a ker. morál 
szempontjából elbírálni, csak a benne kihegyesedő lélek-
tani törvényre akartam a figyelmet felhívni. Én azt hiszem, 
ilyesvalamit érezne és gondolna az a falanszteri ember 
is, mikor látná, hogy míg ő nemes ambícióval dolgozik, 
addig más gépies munkával is megél. Az embernek el 
kellene veszteni a munkakedvet. 

Es végre — hogy még egy nagyon fontos dologra 
utaljak — megszűnnék a felebaráti szeretet érzése és 
gyakorlása is a szocialismus által teremtendő társadalmi 
viszonyok között. Ha a jogot átvette a köz, viselje az 
abból folyó kötelességeket is, ezt mondaná az egyes és 
ezzel a közre, mint a vagyon birtokosára utaltatnának a 
szegenyek és szenvedők. Az embert, mint szabad, legalább 
relatíve szabad egyéniséget épen annak tudata készti a 
jótékonyságra, hogy Ő, kinek többje van, többre is köte-
leztetik, tehát mint egészséges vagy vagyonos köteles a 
betegekkel vagy vagyontalanokkal szemben. így tanította 
ezt a Krisztus is. Igen, de most a socialismus mindazokat 
az előfeltételeket megszüntetné, miből folyólag az ember 
nem érezné magát indíttatva a szeretet műveinek gyakor-
lására. Voltaképen a szeretet is megbénulna, jó szerencse, 
ha egészen ki nem halna a szivekből, mert hiszen a 
szeretet a szív önkéntes érzelme, az egyenlőtlenség érzése 
szüli, s a család, haza a melegágya, ezek pedig a socia-
listák által megvetett, ignorált fogalmak. Röviden: én azt 
hiszem, hogy a mai socialismus, mely előtt csak az anyagi 
érdek lebeg, megüresítené a szivet, kioltaná, az ember 
érzelmi világát s géppé vagy állattá alacsonyítaná az em-
bert. Es mégsem tudná a vagyoni különbséget és nyomort 
megszüntetni. Szegények mindenkor lesznek velünk. 

De hát mit szóljunk az anarchismushoz? A socia-
lismusnak, communismusnak legalább mégis megmondható 
célja van, de ennek! ? Minden tekintély, hatalom és felső-
ség ellen erőszakos küzdelmet hirdet és ízen, fel akarja 
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forgatni a létező társadalmi rendet, de nem azért, hogy 
jobbat vagy csak másikat is állítson helyébe, hanem, hogy 
az iszonyatos fejetlenségben — vadállatok módjára — 
szabadon tépjék-marják egymást az emberek. Ez már az 
emberi léleknek annyira beteg aberratiója, a társadalom-
nak oly veszélyes sebe, melyre az állam valóban nem 
alkalmazhat más gyógyítási módot, mint a vassal való 
kivágást, hogy az ép rész is utána ne romoljék. 

(Vége köv.) Marton Lajos, 
hitoktató. 

I S K O L A Ü G Y . 

Budapesti theologiai akadémiánk köréből. 
A budapesti theologiai akadémia igazgató-választ-

mánya f. hó 19-én látogatott ülést tartott, melyen Szász 
Károly püspök elnöklete alatt jelen voltak: Ádám Kálmán, 
Baksay Sándor, Bocsor Lajos, Dányi Gábor, Farkas József, 
Koncz Imre, Kovács Albert, Petri Elek, Szánthó János, 
Szilassy A. és Szőts F. választmányi tagok; gróf Teleki 
József és Sárközy Béla gondnok levélileg igazolták távol-
maradásukat. 

A választmány a kiállítási ünnepségekre való tekin-
tetből a folyó iskolai év befejezését valamivel korábbra, 
június 2—3-ra, a jövő iskolai év megnyitását a szokottnál 
későbbre, nevezetesen szept. 21-ikére határozta. Az ifjú-
ságot azonban június 9-ig együtt tartja, hogy a június 
5—8. napján tartandó kiállítási ünnepségeket megnézhesse. 

Az intézet helyiségeit a meghosszabb tandó nyári szün-
idő alatt a választmány átalakíttatja lelkészi szállássá a 
dunamelléki református papság számára, mire nézve az 
igazgató által előterjesztett tervezetet jóváhagyta. E szerint 
június 15-töl szeptember 10-ig a lakó szobákban és tanter-
mekben berendezendő szállásokon a lelkészek családostól 
együtt fejenként 1 korona díjért egyszerű, de alkalmas 
szállást kaphatnak a theol. szeniornál eszközlendő előleges 
bejelentés mellett. Az 1 korona napidíj főként az ágy-
neműért és a kiszolgálásért fizetendő. Ez a kedvezmény 
abban az esetben, ha van hely, más egyházkerületben 
református lelkészekre is kiterjeszthető. E célszerű intéz-
kedés által bizonyára számos szegénysorsú lelkészeknek 
nyújt alkalmat a theologiai intézet a kiállítás jutányos 
megtekintésére, mert köztudomású, hogy a kiállítás idején 
a szállások méreg drágák szoktak lenni. (A szállásra vonat-
kozó részletes értesítés a »Különfélék« között olvasható. 
Szerk.) 

A theologiai akadémián május 9-én tartandó ezred-
éves ünnepség programmját következőleg állapította meg 
a választmány. Elől a Hymnus, végén a Szózat, énekli a 
theol. énekkar. Előima Horváth József, megnyitó beszéd 
Szöts Farkas igazgató-tanár, alkalmi felolvasás Molnár 
János, alkalmi szavalat Szakáts Imre, közben két zsoltár 
eléneklése és záróima Szász Károly püspök. Az ünnep 

napján iskolai szünet egy fogással több ebéd és fejenként 
három deci bor. 

A millennium emlékére a választmány »Évkönyv« 
kiadását határozta el, melyben az intézet rövid történetét, 
állapotrajzát stb. fogja kidolgozni Szöts Farkas igazgató, 
különös tekintettel az alapítókra és jóltevőkre, kiknek em-
lékét jövőre valamely alkalmas iskolai ünnepség keretében 
évről-évre fel fogják újítani, 

Ezzel kapcsolatban elhatároztatott, hogy Borsos Szabó 
Mihály és neje részére, kik az intézet vagyonát tekintélyes 
hagyománynyal gyarapították, a kecskeméti sírkertben, hol 
e jóltevők hamvai pihennek, 500 frtig terjedhető költséggel 
sírkő állítása javasoltassék az egyházkerületi közgyűlésnek. 

Javaslatot tett a választmány arra nézve, hogy a 
theologiai konviktus javára az ezredévi ünnep emléke 
gyanánt a számszék véleményének kikérése mellett vala-
mely forrásból, eshetőleg gyűjtés útján nagyobb alapítvány 
tétessék; egyszersmind arra is, hogy szintén a számszék 
közbejöttével a theologiai akadémia pénztárnokának és 
igazgató-tanárának illő tiszteletdíj állandósíttassék, vala-
mint hogy az akadémia könyvtár-dotációjából a dispen-
sationalis díjak megszűnése miatt elmaradt 120—130 frt 
illetmény valamely forrásból pótoltassék. 

A theologiai internatusban bennlakó egyetemi tanulók, 
nagyobbrészt dunamelléki lelkészek fiai és tanárnövendékek 
ügyében az igazgató felhatalmazást nyert, hogy a mennyi-
ben a theologusok létszáma engedi, a mult évi egyház-
kerületi gyűlés által megszabott módozatok mellett a duna-
melléki lelkészek felsőbb iskolákba járó fiait jövőre is 
felvehesse az intézet internatusába. 

Végül az ürességben levő hatodik tanszék ellátása 
tárgyában beható tanácskozás után egyhangúlag elhatá-
rozta a választmány, hogy miután a pályázat nem igér 
biztos sikert, a tanszék végleges betöltését most sem java-
solja az egyházkerületi közgyűlésnek; nyolc szavazattal 
három ellenében kimondta továbbá, hogy a tanszék tár-
gyainak a tanárok közötti mostani felosztását sem tartja 
helyesnek, hanem egyelőre egy évre helyettes tanár be-
állítását indítványozza s helyettes tanárul helyettesi fize-
téssel kilenc szavazattal kettő ellenében Hamar István 
püspöki titkárt, Lapunk előnyösen ismert munkatarsát 
választja meg, az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóvá-
hagyásának fentartása mellett. 

Váradi F. 

T Á R C A . 

Ének az ezredéves nemzeti ünnepre. 
Ad not. 179. dics. : Dicsőült helyeken, mennyei stb. 

1. Zeng dalunk, énekünk; szivünk hála-imát rebeg. 
Örömtől visszhangzik erdő, mező, hegy, és berek. 

Kárpát fokán tapsolnak a fák, 
Tisza, Duna habjai zsongják: 
Isten áldd meg a Magyar Hazát! 



2. Ezer év hirdeti Isten, vezérlő hatalmad. 
Hős Árpád nemzetén, nem vett ellen diadalmat. 

Állunk, mint szikla-bérc merészen, 
Nem dőltünk meg viharban, vészben, 
Mert védeni Te álltál készen. 

3. Mi erős Hadnagyunk, magyarok égi Vezére, 
Védd e Hon szent földét, melyet szerzett hősök vére! 

Védd e népet, mely ma kiáltja, 
— Térdeit meghajtván imára: — 
Üdv! Dics Néked! Ég, föld Királya! 

4. Védelmezd nemzetünk, egy új ezredes koron át! 
Őrizd meg ki fején viseli a szent koronát! 

Viselje azt békében, fényben; 
Legyen szilárd s mély nagy szivében : 
»Bizalma az ősi erényben*. 

5. S mind azok, kik e Hon dús kebelén együtt élnek: 
Szeressék egymást hőn, mint igazi hű testvérek, 

Viszály, testvérharc, — e nagy átok —: 
Óh néptörzsek ne szálljon rátok, 
E föld nekünk s nektek Hazátok. 

6. Szent Lelkek szálljon le zúgó szélben, tüzes lángban, 
S repüljön mindenik templomba és iskolába, 

Hogy azokban szeretet, béke, 
— Melyekért hullt az Űr szent vére — : 
Hirdettessék, népünk üdvére. 

7. Jézusunk. Vezérünk! Te e földi haza helyett 
Szebb hazát, örök hont szereztél nekünk fenn: a 

mennyet,; 
Hol ezer év csak egy percenet, 
Bün, sóhaj, könv, ismeretlenek, 
Vidd fel oda egykor lelkemet! 

Alsó-Némedi, 1896 ápril hó 18. 
Vargha László, 

ref. lelkész. 

Még egyszer Dragoni. 
(Folytatás és vége.) 

Tény — mondja továbbá korrajzíró — hogy »Dra-
goni semmire sem ment a szerződés felbontásával« (csak-
hogy elébb még azt kellene bebizonyítani, akarta-e ezt?) 
»és érvényben maradt az 1582. évi statusquo«. íme. itt 
önmaga bevallja tévedését, igazat ád nekem, s valótlanság-
nak declarálja azt, mit a Szemle 317. lapján oly nyoma-
tékosan tanít e szavakban : »házunkat Beythe István 
uramtól egyezkedés útján visszaváltottam«. De mégis neki 
van igazsága. Legyen! 

Tény — mondja továbbá — hogy »Dragonus 1587. 
július 13. nyugtáján nobilis ac reverendissimi domini* 

* A kezemnél levő hiteles másolatban reverendi domini 
címzés áll. 

Stephani Beythe superatiendentis ecclesiarum Dei in Hun-
gáriái nevezi Beythét; »tény, hogy 1587. január 22-én 
Sopron város tanácsát meghatalmazó levelének bevezeté-
sében Dragoni* . . . . >cum excellentissimo viro domino 
Stepbano Böyte« címet írt s e kettőből jogosan írhattam 
excellentissimum reverendissimum dominum-ot Beythe titu-
lusa gyanánt*. Ezek tények, beismerem; sőt bevallom, e 
címzések a mi Bevthénket jogosan megilletik, s ezeket 
neki kötelességszerűleg meg is kell adnunk. Ámde tisztelt 
olvasóim! itt nem Beythe cím jogosultságáról, hanem arról 
volt és van szó, hogy az 1587. jan. 22. kelt levél ide-
vonatkozó részében, mily cím van adva nékie. Ott pedig 
kétségbevonhatlanul ez mondatik : dictos hungaricales flore-
nos quadringentos excellenti domino Stephano Böyte ad 
manus, vei cui ipse commendavit gratiose assignare 
et dare dignentur. Ha úgy ítéled szives olvasóm! hogy egy 
közhitelességű okmány szavaiban vagy szövegében változ-
tatást tenni s azt alterálni szabad: ekkor, mint akarja, 
legyen a korrajzírónak igazsága. 

Tény — állítja továbbá korrajzíró — hogy a tanács 
adta el a házat s fizette »ki B e y t h é t E tétel valóságát 
tagadom s ez állítást bebizonyíthatatlannak kell nyilvání-
tanom. A házat ugyanis Beythének Németújvárott 1587. 
március 27-én kelt engedélye mellett Dragonus adta el, 
1587. július 4-én kelt nyugtájának eme tétele szerint: 
>domum meam certas ob causas vendidi«. Ő maga adta 
el tehát s nem a soproni tanács. Eladta pedig tekintetes 
és nagyságos Bachian — Bacsán — Boldizsár úrnak, ki 
1587. ápril. 3-án ó szerint — juxta vetus Calendarium — 
a soproni tanácsülés előtt élőszóval tett bevallások szerint 
a zálogtárgyakat Beythétől kiváltotta. A vételár a tanács 
által birói zár alá vétetett, s bár 1587. április 19-én kelt 
levélben rimánkodva s Isten nevére kérik a tanácsot, hogy 
a nálok letétben levő egész összeget teljes joghatósággal 
Beythe úr kezeihez adják át írván: »non soluin 
rogamus, verum etiam oramus et obsecramus ut 
totam illám in medio dominationum vestrarum depositam 
summám, id est pretium domus nostrae, in et pro integra 
et totál i exemptione dictarum rerum apud Stephanum 
Beöythe impognoratarum suae excellentissimae dominationis 
manibus dignentur plena cum authoritate dare« ; mégis 
mikép történhetett? az egész 400 frtnyi összeget a soproni 
tanácstól, 1587. július 4. és július 13-án kelt nyugtatványa 
szerint Dragonus vette föl. Ez az eset talán jobbat bizo-
nyít Beythe István jó szivéről és bizalmáról, minta fennebbi? 
Lehet-e tehát e tételűéi korrajzírónak igazsága? 

Tény — felhozza végre önigazolására korrajzíró — 
hogy Dragoninak személyesen el kellett menni Sopronba. 
Bizony csoda, hogy a soproni tanács testületileg nem ment 
el hozzá Körmendre, hogy a 400 frtot nékie átadhassa! 
De hát szíves olvasóim! bírálatomban nem arról volt szó, 
a minthogy nem is lehetett, hogy a pénzfölvételére Drago-
nusnak föl kellett-e Sopronba menni, mert ennek okvet-
lenül így kellett történni, hanem arról, mit korrajzíró az 
olvasó közönséggel elhitetni akart, hogy vájjon a Sopronba 
leendő felmenteire és a pénz fölvételére tűzött-e ki a tanács 
Dragonusnak záros határidőt. Ha ő ezt bebizonyíthatja: 
legyen nekie igazsága. 

És most a főtárgygyal egybefüggő s attól elválaszt-
hatom előterjesztések megtétele után, vizsgáljuk meg kö-
zelebbről azon megjegyzéseket is, miket korrajzíró, e Lapok 
5. számában bírálatomra fölvilágosításul ád. 

* Ezt a levelet nem Dragonus, de neje Deven Katalin írta 
és e szavakkal zárja: »Amplissimarum dominationum vestrarum 
íidelis servitrix Catharina Deven, nobilis domini Casparis Dragoni 
Keörmendiensis ejusque provinciáé sacrae theologiae professoris 
legitima consors«. 



Azt mondja először, hogy »jó Dragonus nevét Drago-
nira nem ő magyarosította; így találta ezt a Magyar 
Történelmi Társulat 1883. évi soproni kirándulása alkal-
mával a városi bizottság jelentésében. így írta ezután ő 
is Dragoninak.« Ezen fölvilágosításra szánt megjegyzésre 
csak megujítjuk azt, minek bírálatunkban kifejezést adtunk, 
hogy ismert történeti nevet a köztudat félrevezetésére 
megmásítani nem szabad s ily önkényes eljárás a köz-
vélemény ítélőszéke előtt helybenhagyást semmiképen nem 
nyerhet. S ez áll Szalai Józsefre és küldött társaira épen 
úgy, mint a korrajz írójára. És, hogy Szalai e vétséget 
elkövethette, azt annak rovására írjuk, hogy a soproni 
igen gazdag levéltárat oly rövid idő alatt kellett volna 
átvizsgálni a városi bizottságnak. Lehető ez a nélkül, hogy 
a levéltárnoknak és a levéltárban búvárkodó egyéneknek 
tudomását s ismereteiket igénybe ne vennék ? Már most 
ki tudhatná, hogy a városi bizottság tagjai közül, vagy 
ezeken kívül (nem lakott-e ekkor korrajzíró Sopronban?), 
kit terhel ez önkényes név-magyarosítási vétség ? Azt 
bizonynyal merjük mondani, és teljesen meggyőződve va-
gyunk arról, hogy ha Szalai a soproni levéltár documen-
tumai felhasználásával Dragonusról egy tanulmányt ír: 
ennek nevét semmi esetre nem fogta volna Dragonira 
változtatni. Úgy látszik azonban, hogy korrajzíró a Dragoni 
névhez sajátságos és oly előszeretettel vonzódik, milyen-
nek példáit az anyáknak gyermekeik iránti viselkedésében 
találhatjuk; és nem Szalai, hanem saját eljárása inegvéd-
hetésére azzal érvel, hogy ha Sylvester és Starinus a 
megmagyarosított Erdösi és Sztárai néven is ismeretesek, 
miért ne lehetne hát Dragonus is Dragoni ? Ámde szí-
veskedjék csak figyelemre méltatni, hogy a két férfiú neve 
nem megmagyarosítva van : mindjárt átlátandja posiliójá-
nak tarthatatlan és elhullámodott mivoltát. Hiszen előbb 
volíak ezek Erdősi és Sztárai. és nevüket nem magyaro-
sították, hanem latinizáltak akkor, mikor a tudományos 
világ küszöbein átlépve, az akkori idők kóros divatja sze-
rint szép magyar nevük helyett latinizált nevet kezdtek 
írni, vagy fogadtak el. 

Nem állítottam, — ezt mondja továbbá — hogy 
Dragoni apostoli buzgóságlól hirdette horvát nyelven is 
az evangéliumot, hanem valószínű okokat kerestem a ma-
gát * soproni magyar és horvát prédikátor «-nak nevező 
férfiú szerepléséhez. Ennél én sem mondtam többet. Való-
színű okait, vagylagosan előterjesztett találgató vélelmeit 
(azt tartom, igen megfelelőleg és helyesen) alternatívák-
nak neveztem és azt írtam, hogy ezek közül azt, hogy 
talán Dragoni, mivel felesége is horvát leány volt, csak 
apostoli buzgóságból hirdette horvát nyelven is az evan-
géliumot, az ott felhozott okon elfogadhatónak nem tar-
tom. Különös és igen sajátságos mód az, melyet kor-
rajzíró itt önigazolása céljából használ úgy arra, hogy az 
általa oly meglepően motivált apostoli buzgóság kifejezés 
jelentőségét devalválhassa, mint arra, hogy Deven Katalin 
magyar voltát bebizonyíthassa. Az elsőre azt mondom: 
meg van írva ; — »Szemle 311. 1. — s így visszavon-
hatatlan ; a másikra vonatkozólag pedig: nem sikerült. 
És itt célzatosan oly valami chaost csinál, mely ignotos 
fallit. Azt írja ugyanis, hogy Dragonus felesége, a horvát 
leány 1587. április 17. Körmendről mindig a Beythével 
való jelzálog ügyben írt kérvényük alá magyarul írja nevét 
így: Deven Katus kez irassa. Tekintsük e nyilatkozatot 
közelebbről. 1587. ápril 17. férjével közösen egyetlen leve-
let írt ő a soproni tanácshoz. Ez egyetlen levélről lehet-é 
azt mondani mindig? Mi igazolhatná a mindigd? Azon-
ban ez egyetlen levél aláírása sem Deven Katus, mint ő 
akarja, hanem Deven Kata. A soproni igen tisztelt levél-
táros úrnak mind képességében, mind hitelességében tel-

jesen megbízom és bátran merem nyilvánítani, hogy ő 
egyeztetés nélkül nem adhatott ki oly másolatot, mely az 
eredetivel nem szórói-szóra egyez, mely a korrajzíró bir-
tokában levővel ellentétes s melynek aláírása ez: Deven 
Kata kez irassa. 

De ha Deven Katalin olyan magyar érzelmű és ma-
gyarul oly jól tudó egyéniség volt, miért kellett korrajz-
írónak vélelmezni, a valószínű okok közé felvenni azt is, 
hogy Dragoni, talán mivel felesége is horvát leány volt, 
csak apostoli buzgóságból hirdette horvát nyelven is az 
evangéliumot ? 

Dragonus neje a kezem között levő hiteles máso-
latok szerint soha Deven Katusnak, sem a hivatolt 1587. 
ápril 17-ki levelen kívül, magyar nyelven Deven Katának 
nem, hanem mindenkor Catharina Devennek írta nevét. 
Deven Katus név. és pedig háromszor, azon fölhatalmazó 
levélben fordul elő, melyet ő, férjének a körmendi tanács 
előtt és által adott volt 1587. június 9-dik napján. 

Nem mondottam, de még csak nem is gondoltam 
soha, hogy korrajzíró feladatául a Beythe és Dragonus 
közötti zálogosügy tisztázását tűzte ki. De azt kérdem 
tőle, hogy vájjon bevallott főcélja mellett elhallgatta-e, 
vagy elhallgathatta volna-e a két férfiú közötti viszonyt? 
Ha igen . . . akkor a körmendi főiskola létezésének és 
Dragonus theologiai professzorságának bebizonyítására 
csak Deven Katalinnak 1587. január 22-kéről, Körmend-
ről a soproni tanácshoz és Dragonusnak 1587. február 
16-ról ugyanonnan s ugyanoda írt levelek aláírására 
végre Körmend város tanácsának a soproni tanácshoz 
1587. március 26-káról intézett átiratának szövegére kel-
lett volna hivatkoznia, hol és melyekben Dragonus egybe-
hangzólag »sacrae theologiae protessor«-nak mondatik. Ha 
pedig nem hallgathatta el a viszonyt, sőt korrajzának 
csaknem egész keretét ennek rajzával töltötte be: akkor 
minden ilynemű észrevételezés, mentegetődzés és öniga-
zolási kísérletezés nélkül hordozza el, ha a bírálat — mi 
igen is szabados — megköveteli, hogy tárgyalása szabatos, 
helyes, a tényálladéknak és történeti igazságnak teljesen 
megfelelő, igaz és rendszeres legyen. 

Megtörtént gyarlóságból, hogy Körmend helyett Kő-
szeget írtam, ezt korrajzíró maga is »error typographiae*-
nek tekinthette volna. De inkább tetszett nékie, hogy 
disputálási viszketeget föltételezzen nálam s alkalmat ve-
gyen, hogy oly módon, mit »depravatio dictorum, vei 
verborumnak« szoktak nevezni régen, észrevételem meg-
gyöngítésére ismét valami kis zavart csináljon. Én. nem 
Dragonus »Speculumának« címiratában olvasható »pre-
conis et servi Dei olim in ecclesia Telepontana* kifejezés 
ellen tettem, a minthogy józan észszel nem is tehettem 
észrevételt, mint korrajzíró célzatosan föltünteti, hanem 
észrevételt tettem, lejebb, ugyanazon lapon — 321 — olvas-
ható azon nagy hangon mondott szavak ellen: »ha csak 
valaki be nem bizonyítandja, hogy Telepontana magyarul 
nem Hidvéget, hanem Körmendet jelent*. Erre mondtam, 
hogy »soha senki nem fogja bebizonyíthatni, hogy »Tele-
pontana* Kőszeget, most rectificálom, Körmendet jelen-
tene, de ezt sem fogja soha senki, még maga korrajzíró 
sem bebizonyíthatni, hogy Hidvéget jelentene*. És ezen 
állításomat most és mindenkor változatlanul fentartorn és 
az olvasót kérem, hogy a bírálatomban elvétésből írott 
Kőszeg helyett Körmendet legyen szíves olvasni. 

Bírálatomat »sine ira et studio* tettem meg. Nagyon 
távol volt tőlem minden olyanféle érzelem, hogy korrajz-
íróba bele kössek, mint ezt eljárásom becsmérlésére az 
olvasókkal elhitetni akarja. Mióta deákgyermek koromban 
megtanultam ama szabályt: »Oblitus decöris, violát prae-
cepta decöris«, soha senkibe bele nem kötöttem, senkivel 



nem méltatlankodtam, senkivel illetlenül, tisztességtelen 
módon nem bántam. De az igazságot, mint ezen ügyben 
is, mindenkor tiszta valóságában, leplezetlenül kimondot-
tam, attól soha el nem tértem, bár sokszor kellemetlen-
séget okozott és okoz. 

Azon inconsideratus szavait pedig korrajzirónak, hogy 
szerintem bűnt követett el azzal mikép Beythe nérnetúj-
vári papságát, Dragonus különböző helyeken való prédi-
kátorságát és a körmendi főiskola létezését megállapította, 
olyanoknak tartom, mikre felelnem csakugyan bűn- volna, 
s mik erős fölhevülésről és igen nagyfokú érzékenykedés-
ről tanúskodnak, de miket — hasonló körülmények között 
— egy magát becsülő férfiú ki sem mondhat. 

Ilyet nem vártam s nem is várhatott senki, ki az 
ő működését figyelemmel kiséri. Nem várhatott azért, mert 
korrajzíró, a közelebbi években igen nagy és reája nézve 
nemcsak előnyös, de műveltségben és tudásban elért növe -
kedésre valló változáson ment át. Emlékezzél csak szives 
olvasóm! a Zoványi és közötte folyt harcra. Emlékezzél 
1890-re, midőn még csalatkozbatlannak, tévedhetetlennek, 
az egyháztörténelem téren páratlan ismerettel bírónak és 
cáfolhatatlannak tüntette föl magát. Ekkor még így írt: 
»quod scripsi: scripsi — felelek érte Isten és emberek 
előtt*. (Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1890. 1708. 1.) Felelt-e 
érette Isten előtt: nem tudom. E felelet eddigi viselkedé-
sének megbánásában, e mellett nagy heveskedéséről való 
lemondás, mérséklet és Önuralomra való elkötelezésben 
állhatott volna. Talán-talán ez történt?! De hogy az em-
berek előtt ott elkövetett lapsusáért nem felelt: azt tudom. 
Most már a csalhatatlanság vindikálásáról — úgy látszik — 
lemondott: félig-meddig beismerésben van. midőn bevallja: 
»tévedhettem, hibásan fordíthattam«. Azonban az őszinte 
és teljes beismeréstől még mindig távol van; távol van 
attól, hogy viselkedése által bebizonyítani akarná, mikép 
nem ismeretlen előtte az előhaladt nemzeteknél forgalom-
ban levő azon mondás: ^korunkban a művelt ember már 
akkor sem kiméletlenkedik, mikor tudományos dologról 
van szó* és »a művelt embernek legkiválóbb tulajdonsága 
az, hogy tudja, hogy mit nem tud«. Legyen a beismerés 
őszinte és teljes, hiszen non omnia possumus omnes. 

Ha valaki, én szívemből óhajtom, hogy az arra 
kiválóan illetékes fő, kiről korrajzíró említést tesz, mun-
kálódjék a gróf Batthyányiak körmendi gazdag levéltá-
rában úgy, hogy vizsgálódásának eredménye ez ügyet 
teljes világosságban állíthassa a multak eseményeiért 
érdeklődő s azokat megismerni akaró nagy közönség elé. 

Végül — korrajzíró — jó tanácsomat köszöni és 
kijelenti, hogy azokban gyakorolja magát mindennap. 
S hogy gyakorlottságának bizonyítékát is adja, annak föl-
említése után, hogyha múltban egy-egy elavult levélre 
talált, elkezd latinul beszélni, mondván: »haec mihi dedit 
causam explicandae ecclesiasticae históriáé*. Itt a con-
struálás azon hibájára való megjegyzés mellett, hogy az 
ige után a főnévnek kellett volna következni, kijelentem 
egész őszinteséggel, hogy e mondat való értelmére nézve 
zavarban vagyok, mert nem tudom, hogy korrajzíró volt-e 
valamikor valamely theologiai akadémiában az egyház-
történelem nyilvános és rendes tanára, mikor hallgatói 
előtt nemcsak alkalma nyilt, de feladata s kötelessége is 
volt ily elavult levelet explicálni, értelmezni, fejtegetni s 
magyarázni? Ha igen . . . . akkor az explico ige — hall-
gatóira vonatkozólag — helyesen lett a mondatban alkal-
mazva. Ha pedig ily functiót nem teljesített; más és 
voltaképen megfelelő igét kellett volna használnia. A tudo-
mányért érdeklődő közönség köszönettel s örömmel fogadja, 
ha valaki a köztudat helyesbítése — vagy a történeti 
ismeret terjesztésére ily elavult leveleket közkincscsé tesz; 

explicatiót nem igen követel — s ha kiván: helyes és nem 
téves explicatiót kér. 

Utolsó szavainak beváltását, hogy tehetsége szerint 
jövőre is munkálódni óhajt, én is óhajtom; és tiszta, 
igaz és oly érzelemből, milyennel magyar ev. református 
egyházunk sokszor szomorú történetét szeretem, kívánom, 
legyen jövő munkálkodása olyan, milyet a köztudat növe-
lésére törekvő történetíróról a nagy közönség méltán igé-
nyel. sőt megkövetel: legyen olyan, mely alapos és igen 
komoly vizsgálódás és tanulmányozásról és minden tekin-
tetben *bene armatus* férfiúról tegyen bizonyságot. — 
Korrajzíró törekvéseinek érdemét — hibái mellett is — 
elismerjük. Ő háromszázados homályból, a történelem 
gazdagítására, oly okmányokat hozott felszínre, mik nagy-
nevű egyháztörténeti íróink által fölemlegetve s ismerve 
nem voltak. Munkálkodjék továbbra is, és a siker álljon 
párhuzamban törekvésével és buzgólkodásával! 

Makó. Szőllősy Antal. 

B E L F Ö L D . 

A reformátusok egyetemes konventje. 
Április 21-én délelőtt 10 órakor nyilt meg Kun 

Bertalan püspök és Tisza Kálmán főgondnok elnöklete 
alatt, az előbbinek következő alkalmi imájával: 

»Örökkévaló Isten, édes Atyánk ! Élénkebb örömmel, 
fokozottabb munkakedvvel, mint valaha, egyszersmind 
szent vallásunk iránt lángolóbb szerelemmel gvültünk össze 
ez alkalommal a közmunkásság oltárához, hogy mielőtt 
megkezdenők szent országod építésének nagy munkáját, 
melyre a Krisztusban kijelentett evangeliumi hit kötelez 
bennünket, emlékezzünk meg a legmélyebb hálával azon 
csudával határos dolgokról, melyeket édes magyar hazánk 
és nemzetünk ezredéves fennállásának változatos történe-
teiben jó és balsorsában velünk kegyelmesen cselekedtél 
és a melyéknek hirdetésére háia és örömünnepet készül 
szentelni ez idő szerint az egész magyar nemzet. 

Gyönge, szerény ugyan ez a mi örömhangunk, a 
milliók ajkairól felhangzó örömnek ama dicsőítő hymnu-
sához képest, a mely Kárpátoktól Adriáig száll e napok-
ban szent egeid felé; de boldogan hiszsziik, hogy beillik 
a közös öröm-ének harmóniájába, mert legtisztább kifeje-
zése ez egy hitében hű és honszerelmében soha nem 
ingadozó hitfelekezetnek. 

Vedd kedvesen azért jó Atyánk. Téged szívből áldó 
fohászunknak igaz honszeretet sugallta ömledezéseit s 
hallgass meg kegyelmesen, míg Rólad és magyar hazánkra 
kiárasztott áldásaidról s ezek mellett a reánk mért meg-
próbáltatásokról is megemlékezünk! 

Egy ezredév, mely hazánk megalapítása óta a multak 
tengerébe alászálla, oly nagy idő a mi véges elménk előtt, 
hogy ennek hazánkat, nemzetünket érintett történeteit csak 
egyes vonásaiban foghatjuk fel; az egésznek emlékezete, 
mint valamely fényes homályban uszó ködkép, lebeg előt-
tünk. De a mit e képről leolvashatunk, óh már az is irán-
tunk való határtalan szeretetednek bizonysága. Fajunk 
megszaporodása, őseink kalandos vándoréletmódjáról a 
társadalmi mívelődés terére való átlépésünk, a keresztyén 
hit szelídebb világa, a tisztább és nemesebb erkölcsök 
meghonosodása jutott Tetőled kegyelmes osztályrészünkül. 
A szelídebb erkölcsök, nemesebb szokások s művelődési 
hajlamok mellett a tudomány, szép izlés, művészet, föld-
művelés és mesterség hódító ereje előtt való meghódolás, 



általában a mai társadalmi, családi, egyházi viszonyok, 
melyek a föld szinén lakó műveltebb népek sorába emel-
nek bennünket, mind, mind a Te irántunk való szereteted-
nek, hatalmadnak s jó és balsorsban bebizonyított dajkáló 
erődnek csodálatos munkája s arra utalnak minket, hogy 
a beállott új ezredben is egész életünkben, nemzeti törek-
vésünkben, küzdelmünkben, a bizonytalan jövőben támad-
ható harcainkban is a Benned vetett hit, a te atyai segedel-
meddel folytatott munkásság, szabadság és honszeretet 
legyenek vezérlő elveink. 

Óh, midőn a múltért Neked méltó hálát adunk jó 
Atyánk ! a jövőre nézve egyúttal kezességet vállalunk azért, 
hogy úgy fogjuk nevelni gyermekeinket, hogy munkás, jó 
érzésű honfiak és honleányok váljanak belőlük, a kik 
elébbre teszik a haza javát, a közjólétet, mint önmagu-
két; kezességet vállalunk az iránt is, hogy kötelezni fog-
juk őket a haza és társadalom nevében arra is, hogy ők 
is oltsák be szülötteik szivébe a hazaszeretet szent eré-
nyeit, hogy e szent érzés mint szellemi villamfolyam áthatva 
az egymást felváltó nemzedekek életét, érje meg e nem-
zet erőben és hatalma, jóléte teljességében a mátodik 
ezredév lealkonyodását is. 

Add áldásodat jó Atyánk ezen fogadásunk honfiúi 
kötelességeink teljesítésére, hogy mint eddig volt, ezentúl 
is a nemzet elismerésére méltó legyen hitfelekezetünk! 
Vallásos meggyőződésünk oltáráról mindig csak a jézusi, 
nemes tettekre lelkesítő igaz hit, a lelkiismeret szabadsá-
gának s az igaz honszeretetnek, trón iránti hűségnek 
Veszta-lángjai lobogjanak feléd. 

Ezeknek hű teljesítésére törekvő nemes elhatározás-
sal kezdjük meg most is célba vett munkánkat; add erre 
atyai áldásodat a Jézus Krisztusért kérünk Ámen.* 

Tisza Kálmán világi elnök a gyűlést megnyitván, 
indítványozza, hogy az egyházi elnök szép és megható 
imája egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe vétessék. (Zajos 
helyeslés.) Majd Szász Domokost püspöksége 10-ik évfor-
dulója alkalmából a konvent nevében szívélyesen üdvözli, 
mihez a gyűlés tagjai lelkes éljenzéssel hozzájárulnak. 

Kun Bertalan egyházi elnök fájdalmasan emlékezik 
meg Beöthy Zsigmond konventi tag haláláról; bejelenti, 
hogy a konvent nevében kifejezte részvétét a családnak, 
mivel Beöthy Zsolt szép levélben válaszolt, végül indít-
ványozza, hogy az elhunyt érdemeit jegyzőkönyvileg örö-
kítsék meg. 

A konvent az elnök indítványát egyhangúlag el-
fogadja. 

Tisza Kálmán világi elnök bemutatja a tagok éljen-
zése közt Antal Gábort, az újonnan választott dunántúli 
püspököt. 

Szász Károly bejelenti, hogy Hornyánszky Viktor 
500 frtot adott a gyámintézet céljaira s hogy az Evan-
gelical Alliance küldöttségileg részt óhajt venni az ezredévi 
ünnepségeken. — Mindkét jelentés felvétetett a tárgy-
sorozatba. 

Tóth Sámuel jegyző felolvassa a keresk. miniszté-
rium levelét, melyben az országos lelkészi gyámintézetnek 
a közönséges levelekre portómentességet engedélyez a 
miniszter. 

A konvent a miniszteri leiratot köszönettel tudo-
másul veszi. 

Tóth Sámuel felolvassa Wlassics Gy. miniszternek 
1895. dec. 6. és 1896. január 24-iki leiratait, az elsőben 
kéri a miniszter a legszegényebb sorsú papok névsorának 
felterjesztését, s egyszersmind kérdést intéz, hogy mily 
kulcs szerint volna a segély felosztandó, az utóbbiban 
tudatja a konvent egyházi elnökével, hogy a 22 ezer frtos 
rendkívüli segélyösszeg a miskolci adóhivatalnál felvehető 

s a kerületek között szétosztható, kéri egyszersmind a 
szétosztásról szóló számadasok felterjesztését. — Ezzel 
kapcsolatban 

György Endre előterjeszti az erdélyi egyházkerület 
az iránti kérelmét, hogy a segélyösszeg kiosztásánál jövőre 
ne a kerületek lélek számára, hanem a szegény leik. állásokra 
legyenek tekintettel. Fejes István indítványozza, hogy e 
kérdés a többi hasonló kérdésekkel együtt tárgyaltassék; 
míg György Endre a közjogi bizottsághoz kéri az ügyet 
áttenni. Tisza Kálmán az azonnal való tárgyalás mellett 
szól, s egyszersmind indítványt tesz, hogy ezentúl az ilyen 
pausalis államsegély ne a kerületekhez, hanem a közalapi 
végrehajtó bizottsághoz utasíttassák szétosztás végett, mert 
a bizottság az ország legszegényebb lelkészei között oszt-
hatja szét. 

Az indítványt a konvent egyhangúlag elfogadja. 
Tisza Kálmán világi elnök ezek után, tekintettel a 

képviselőház ünnepélyes ülésére, a tanácskozást 1 órára 
felfüggeszti. 

Szünet után Fejes István felkéri Tisza Kálmánt, hogy 
a lelkészi fizetéseknek állami segítség útján való megjaví-
tása iránti indítványát terjeszsze elő. 

Tisza Kálmán utalva Wlassics miniszter 1896. jan, 
24-iki leiralának ama passusára, melyben a miniszter ki-
jelenti, hogy a ref. lelkészeknek törvény által való és így 
állandóan biztosított segélyezésétől sem zárkózik el, indít-
ványozza, hogy írjon fel a konvent a kormányhoz, kérvén 
a 800 frtos minimum életbeléptetésére az összeírás szerint 
szükséges 878,000 korona állandó államsegélyt; ha pedig 
ez most még nem lehetséges, intézkedjék a kormány, hogy 
legalább a 600 frt minimumhoz szükséges 421,000 korona 
már a jövő évi költségvetésbe felvétessék. Ajánlja indít-
ványát elfogadásra, mert így legalább a legégetőbb szük-
ségen segítve leend. 

A konvent Kiss Albert indítványára az indítvány 
tárgyalását a másnapi gyűlés napirendjére tűzi ki. 

Következett a közalapról szóló jelentés, melyet Kenessey 
Bela, a bizottság előadója terjesztett elő. 

A közalap végrehajtó bizottságának jelentése szerint 
1894-ben az egyháztagok részéről befizettetett 70,035 frt 
98 kr., hátrálékban maradt 9743 frt 90 kr., mely az előző 
év hátrálékokkal 19,690 frt 24 krt tesz ki. Legkevesebb 
a hátrálék Tiszáninnen 5 %> legtöbb a tiszántúliban 45 %i 
Dunántúl 25 %, Erdélyben 14 %, Dunamelléken 20 %. 

A reformációi perselypénz a Tiszántúl 387 frt 25 kr., 
Erdélyben 51 frt 27 kr., Tiszáninnen 74 frt 75 kr., Duna-
melléken 184 frt 59 kr., Dunántúl 85 frt 80 kr., össze-
sen 783 frt 66 kr.; emelkedés az előző évhez képest 12 frt 
73 krajcár. 

A közalap összes bevétele volt egyháztagoktól 78,829 
forint 29 kr., tőkeküldeményekben 1532 frt 35 kr.; letét-
számla kamatjában 15.259 frt 50 kr., pénztármaradék 
gyanánt 4082 frt 50 kr, Erdélytől visszatérített segélyek-
ben 90 frt, Jordán-alapítvány után 5633 frt 98 kr., állam-
segélyben 100,000 frt, egyes egyházkerületek államsegé-
lyében 73.000 frt, folyó számlán kezelt pénzek kamatjából 
2049 frt 28 kr., Kovács Ferenc hagyatékából 1000 frt, 
összesen 282,476 frt 90 kr. Kiadásai voltak : tőkésítésre 
149,136 frt 14 kr., egyházkerületek államsegélyére 73,000 frt 
(átfutó tétel) kezelési költség 2060 frt 77 kr., tőkekamat-
adó 204 frt 33 kr. Összesen 224,401 frt 74 kr. 

A közalap vagyona 1895. december 31-én készpénz-
ben és értékpapírokban 552,200 frt; a lelkész-özvegy árva-
gyámpénztár vagyona december 31-én volt 56,600 forint; 
Jordán-alapítvány vagyona 148,955 frt 08 kr. A költség-
előirányzat 1896-ra a következő: tőkésítésre 25,443 frt 
1 kr., missziói célokra 19,767 frt 32 kr., gyámintézetre 



7882 frt 92 kr. Egyszer s mindenkori segélyekre 19,834 frt 
39 kr., tőkesegélyezésekre 25,045 frt 48 kr., kiegyenlíté-
sekre 8031 frt 37 kr., összesen 105,945 frt 49 kr. E költ-
ségvetés keretén belől a kiegyenlítésekre szánt összegből a 
missziói állandó és egyszer s mindenkori segélyek 2322 frt 
68 krral, a tőkesegélyek 1768 frt 52 krral növeltettek. 
Az egyszer s mindenkori segélyekre pedig 1000 frt vétetett 
igénybe. 

A jelentést a konvent helybenhagyó tudomásul vette 
s ennek kapcsán a következő határozatokat hozta : 

1. A magyar földhitelintézet az 1895-iki számadások 
terhe alól a szokott fentartás és teljes elismerés mellett 
felmentetett s a felmentvény és elismerés jegyzőkönyvi 
kivonatban tudatandó vele. 

2. A dunamelléki egyházkerületbe tartozó Szedres 
nyugtájának beküldése az egyházkerület útján szorgal-
mazandó. 

3. A hátrálékok behajtása tekintetében tett intéz-
kedések sikere s az e tekintetben ezután teendő in-
tézkedések iránti javaslat helybenhagyó tudomásul véte-
tik ; a reformáció emlékünnepének a zsinati törvény értel-
mében a közalap céljaira jobb igénybe vétele tárgyában 
felhívatnak az egyházkerületek, hogy ez emlékünnepély 
megtartását és ezzel a közalapra való gyűjtést ismételten 
rendeljék el az összes gyülekezetekben. 

4. Figyelmeztessenek a közalap kezelő urak, hogy 
postaköltségek elszámolásának helye a főtabella végén 
a számadások összeállításánál és nem a jelentő íveken 
van. Miután az ellenkező eljárás sok elszámolási nehéz-
séget okoz, a kezelési szabályok idevonatkozó rendelke-
zései jövőre pontosan megtartandók. 

5. Az idei felosztási javaslatot, miután az az 1890. évi 
konvent 60. sz. határozatának teljesen megfelel, helvben-
hagyja egyetemes konventünk azzal, hogy a tőkesegélvzés 
céljaira az ez évben újonnan folyósítandó 3000 frt ép úgy 
köttessék le a kamatjövedelemből, mint a hogyan leköttetett 
1890-ben a 9250 frt; miután azonban időközileg az egyete-
mes gyámintézet szervezeti szabályainak 18. §. 4. pontja vilá-
gosan elrendeli, hogy úgy az egyháztagok évi járulékából, mint 
a meglevő tőke kamataiból befolyó jövedelemnek 10%-a, 
a mennyiben ez évente 30,000 frt maximális összeget túl 
nem halad, a gyámintézet alapjára fordíttassék, utasítja 
a közalap-bizottságot, hogy már a jövő évi felosztást ez 
alapon tervezze s egyúttal, a mennyiben költségesnek 
találná, jelentést tegyen arra nézve is, hogy az 1890. évi 
konvent 60. sz. határozata módosíttassék-e s ha igen: 
mily módon ? 

6. A segélykérvények kiszállítása tárgyában az alaki 
hiányok mellőzésére annál inkább felhívá egyet, konven-
tünk az egyházkerületek útján a folyamodók és az illeté-
kes hatóságok figyelmét, mert m. é. egyet, konventünk 
13, sz. 3. pontja alatt hozott határozata értelmében már 
ez alkalommal is több kérvény közelebbi tárgyalás nélkül 
ez okból mellőzendő volt, úgy, hogy e miatt súlyos és 
nyomós igényeket kellett alaki hiányok miatt figyelmen 
kívül hagyni. 

7. Az érmelléki egyházmegyéből beküldött kérvé-
nyekre nézve kimondja egyetemes konventünk, miszerint 
azok csak azon feltétel mellett vétessenek ki, ha a fő-
tabellának május hó végéig leendő beküldése által iga-
zoltatni fog, miszerint a kérelmezők hátrálékban nin-
csenek ; egyúttal ezen alkalommal ismételve felhívattatnak 
a közalapkezelők, hogy a kezelési szabályokban megha-
tározott határidők pontos megtartásával küldjék be a 
főtabellákat, melyek a hátrálékban nem létei egyedüli bi-
zonyítékait képezik. 

8 A hátrálékban létei tárgyában egyetemes konven-
tünk jóvá hagyván a közalap-bizottság felfogasát és eddigi 
gyakorlatát, kimondja, miszerint a kezelési szabályok ezen 
intézkedésének alapjául a ^sgélyosztást közvetlenül meg-
előző év szolgál, s így a ki a segélyosztást közvetlenül 
megelőző és végén hátrálékban van, a segélyre való jogo-
sultságát elveszti. 

9. A zsinati törvények 271. §. 2-ik kikezdése alap-
ján felhívatnak az egyházkerületek, hogy a közalap végre-
hajtó bizottság rendes és póttagjait —amennyiben eddig 
még nem tették •— legközelebbi gyűléseiken annál inkább 
válaszszák meg, mert a végrehajtó bizottság csak a teljes 
kiegészítés után alakulhat meg véglegesen. 

10. A tiszántúli egyházkerület határozata értelmé-
ben tudomásul vétetik Szatmár egyházközség azon hatá-
rozata, miszerint közalapi évi járulékát a szabályszerű öt 
éven át évi 200 frttal, Báryné, hogy évi 26 frt 80 krral 
váltotta meg, valamint tudomásul vétetett az is, hogy 
Barkaszo, Bereg-vSom és Beregszász hasonló ajánlata az 
ajánlatba hozott összeg ki nem elégítő volta miatt nem 
fogadtatott el. 

11. A dunántúli egyházkerületben a barsi megye 
eljárása a füzesgyarmati és nagysallói egyházak tartozá-
sainak törlése tárgyában tudomásul vétetett. 

12. A dunamelléki egyházkerület által áttett Szent-
Endre és Duna-Bogdánv kérelme tárgyában a Jordán-alap-
ból való külön segélyezésnek a végrehajtó bizottság javas-
lata alapján hely nem adatott s erről folyamodók értesíttetni 
rendeltetnek. 

13. Végül a bizottság egész jelentése helyeslő tudo-
másul vétetvén, a végrehajtó bizottságnak sikeres és 
buzgó működéséért, egyetemes konventünk elismerő köszö-
netét fejezi ki. 

A segélykérvények (672) alapján a konvent következő 
segélyeket utalványozott: 

I. Dunamelléki egyházkerületből. A) Egyházak: 
Kemse 75 frt, Szaporcza 100 frt, Turony 80 frt. Jász-
Kerekegvháza 100 frt, Törtei 100 frt, Hatvan 100 frt, 
Üllő 80 frt, Apostag 80 frt, Kis-Harta 70 frt, Paks 50 frt, 
Pécsvárad 50 frt, Szedres 50 frt. Doboz 80 frt, Fejér vár -
Acsa 50 frt, Vereb 50 frt. Összesen 15 egyház 1115 frtot. 

B) Lelkészek: SZÍVÓS Károly, hiricsi 1. 80 frt, Vitá-
nyi Bertalan, lajos-mizsei tk. 80 frt, Draskovics Zsigmond, 
hartai 1. 50 frt, Arany Antal, medniai 1. 50 frt, Pálfy 
Gábor, fejérvér-acsai 1. 50 frt, Sípos Lajos, únyi előkö-
nyörgő 40 frt. Összesen 6 lelkész 350 frtot. 

II. Dunántúli egyházkerületből. A) Egyházak: 
Gige 80 frt, Csurgó 100 frt, Nagv-Maros 80 frt, Kis-
Keszi 100 frt, Kis-Kovácsi 100 frt," Berhida 80 frt. Sár-
Szt-Mihály 80 frt, Dégh 60 frt, Magyar-Almás 60 frt, 
Simontornya 80 frt, Hidas-Hollós 50 frt, Pázmánd 80 frt, 
Mező-Eörs 50 frt, Zselicz-Kisfalud 80 frt, Lábatlan 80 frt, 
Bana 50 frt Kisbér 50 frt, Balaton-Henye 80 frt, Lovas, 
70 forint. Szepezd 100 frt, Rátóth 80 frt, Vörös-Berénv 
100 frt. Összesen 22 egyház 1690 frtot. 

B) Lelkészek: Süttő Lajos, nagy-szomajomi 1. 50 frt, 
Ifj. Máté Lajos, magyar-ládi 1. 50 frt, Nagy Lajos, nagy-
marosi 1. 50 frt, Nagy Lajos, simontornyai 1. 50 frt, Ré-
bék László, lajos-komáromi 1. 40 frt, Róka Lajos, kis-
kovácsi-i 1. 50 frt, Csiszér András, nagy-rákosi 1. 80 frt, 
Rácz István, kerczai 1. 50 frt, Fáncsik János, naszályi 
1. 50 frt, Antal Lajos, ászári 1. 50 frt, Szabó Pál, szent-
antalíái 1. 50 frt Összesen 11 lelkész 570 frtot. 

III. Tiszáninneni egyházkerületből. A) Egyhá-
zak: Hernád-Petri 60 frt, Pálháza 60 frt, Nyíri 50 frt, 
Alsó-Hutka 50 frt, Fulló-Kércs 80 frt, Devecser 80 frt, 
Csenyéte 80 frt, Felső-Csáj 100 frt, Felső- és A.-Czécze 



60 frt, Zsércz 150 frt, Mályi 80 frt, Maklár 100 frt, Dorogma 
60 frt, Rakacza-Szend 80 frt. Hegymeg 100 frt, Berente 80 frt, 
Zsíp 80 frt. Szent-Király 80 frt, Recske 60 frt. Kőrös 60 frt, 
Kövecses 60 frt, Gicze 50 frt, Bátka 100 frt, Berzéte 80 frt, 
Bellény 60 frt, Zsarnó 80 frt, Torna-Üjfalu 60 frt, Torna-
Kápolna 100 frt, Áj 1. e. 100 frt, Kánó 60 frt, Borzova 
80 frt, Viszoka 100 frt, Pinkócz 70 frt, Palágy-Kornorócz 
100 frt, Pályin 100 frt, Lucska 80 frt, B.-Olaszi 100 frt, Kis-
Toronya 80 frt, Vásárhely 100 frt, Szalók 50 frt. Miglész 80 frt, 
Nagy-Kázmér 50 frt, Kis-Ráska 50 frt, Kis-Bári 50 frt, 
T.-Füred 100 frt. Öszszesen 4-5 egyház 3490 frtot. 

B) Lelkészek: Kőrössy József, vilyi 1. 50 forint, Ujj 
János, korláti 1. 60 frt, Biró János, kovács-vágási 1. 50 frt, 
Szaniszló Pál. f.-novaji 1. 50 forint, Kiss József, hejcei 1. 
50 frt, Gyurkó Dániel, h.-szentandrási 1. 60 frt, Kovács 
István, abauj-baktai 1. 50 frt, Molnár Pál, kajata-bist.ei 1. 
60 frt, Szalóczi Pál, t.-valki 1. 80 forint, Somodi János, 
h.-bábai 1. 70 frt, Horváth János, rakaca-szendi 1. 50 frt 
Demeter János, martonyii 1. 50 frt, Barna Gyula sajó-
ivánkai 1. 40 forint, Farkas József hegymegi 1. 40 forint, 
Czinnéry Barna, sajó-keszii 1. 50 frt, Sághv Sándor, bejei 
1. 50 frt, Kis Károly, runvai 1. 50 frt, Seres József mar-
tonfalvai 1. 50 frt, Vajányi János, páskaházi lév. 30 frt, 
Péter József, szőlős-ardói 1. 50 frt, Mészáros Lajos perkupái 
1. 100 frt, Kaposy György, jatloncai 1. 50 forint, Ragályi 
Géza, szádelői 1. 80 frt, Benedek János, felső-reviscsei 1. 
50 frt, Ráski Endre, vajkóc-mátyóci 1. 60 frf, Kiss László, 
bátfai l. 50 frt, Kecskeméthy Benjámin pinkóci 1. 70 frt, 
Szánthai István, berzéki It. 30 frt, Sallay Sándor, erdő-
horvátii 1. 40 frt, Erdélyi József, nagy-kövesdi lt. 40 frt, 
Nagy Károly szomotor-vécsi 1. 40 forint, Sohajda János, 
királyhelmeci 1. 40 forint, Kovács János, vámos-újfalusi 1. 
50 frt, Sztankovics Lajos, kis-bárii 1. 50 frt, Hutka József, 
bánóci 1. 50 frt, Babarék Dániel, nagy-ráskai 1. 50 frt. 
Stéphan Mihály, csarnahói 1. 50 frt, Szeghő Benjámin, 
zempléni 1. 50 frt, Soltész Gyula, kis-ráskai 1. 50 frt, Hajzer 
Endre, hardicsai 1. 60 frt, Kádár János legenyei 1. 50 frt. 
A zempléni e. m. 240 frt. Összesen 35 lelkész 2150 frtot. 

IV. Tiszántúli egyházkerületből. A) Egyházali: 
Aranyos-Medgyes 60 frt. Magosliget 80 frt. Misztótfalu 
60 frt, Nagy-Kolcs 40 frt, Pálfalva 50 frt, Rozsály 80 frt, 
Sárköz 80 f r t Bánfalva 50 frt, Békés-Sámson 40 frt, 
Földeák 50 frt, Füzesi 50 frt, Kunágota 60 frt, Nagy-
Szrdistye 50 frt, Ref. Dombegyháza 50 frt, Ref. Kovács-
háza 60 forint. Resica 100 frt, Szkulya 40 frt, Borzsova 
60 frt, Búcsú 40 frt, Csetfalva' 50 frt, Darócz 80 forint, 
Déda 60 frt, Gecse 80 frt, Gergelyi 80 frt, Gut (Kis és 
Nagy 80 frt, Halábor 40 írt, Harangláb 50 frt, Kajdanó 
50 frt, Kis-Lónya 80 frt, Macsola 40 frt, Makkos-János 
50 frt, Márok-Papi 40 frt, Nagy-Bégány' 40 frt, Sáros-
Oroszi 50 frt, Surány 50 frt, Uj-Dávidháza 80 frt, Záp-
szony 60 frt, Berettyó-Szent-Márton 50 frt, K.-Nagy-Rév 
100 frt, Magyar-Kakucs 60 frt, Nagy-Szántó 40 frt, Pel-
bárthida 80 frt, Siter 60 frt, Felső-, Aisó-Józsa 100 frt, 
Vedres-Alsó-Ábrány 80 frt, Gálos-Petri 40 frt, Ér-Adony 
40 frt, Monos-Petri 50 frt, P.-Fegyvernek 80 frt, Rá-
kóczi 60 frt, Tisza-Nagvrév 60 frt, Tisza-Sas 50 frt, Bere 
60 frt, Csomaköz 60 frt, Kaplony 50 frt, Mérk 70 frt. 
Nagy-Dobos 60 frt, Papos 50 frt, Parasznva 30 frt. Sza-
niszló 60 frt, T.-Bökény 60 frt, Fekete-Ardó 40 frt, Fekete 
Patak 40 frt, Péterfalva 60 frt, Tisza Keresztúr 50 frt, 
Tivadar 50 frt, Verbőcz 40 frt, Buda-Ábrány 40 frt, Márton-
falva 60 frt, Nagy falu 50 frt, Nyir-Acsád 60 frt, Anarcs 
50 frt, Eőr 50 frt, Gemzse 30 frt, Gyüké 60 frt, Karász 
40 frt, Kótaj 60 frt, Mihálydi 50 frt, Ramocsaháza 40 frt, 
Tisza-Szt-Márton 50 frt, Vasmegyer 50 frt, Ménes-Gyorok 
80 frt, Nyégerfalva 50 frt. Pankota 50 frt, Radna-Lippa 

100 frt, Borzova 80 frt. Dara 40 frt, Fülpös-Darócz 80 frt. 
Györgytelek 80 frt, Istvándi 50 frt, Majtis 60 frt, Puszta-
Darócz 70 frt, Rápolt 50 frt, Sonkád 60 frt, Szamos-
Becs 60 frt, Jánk 60 frt. Zsarolván 60 frt Összesen 
96 egyház 5690 frtot. 

B) Lelkészek. Balajthy Károly szamos-kóródi 1. 40 frt, 
Barkász A{bert méhteleki 1. 50 frt, Bodor Pál tiszabereki 
1. 40 frt, Hajdú Albert udvarii 1. 30 frt, Hajdú Zsigmond 
batizi 1. 40 frt, Papolczi Zoltán apai 1. 40 frt, Pásztor 
István maros-ligeti 1. 50 frt. Dankó Géza, módos-csávosi 
elők. 30 frt, Nagy Bertalan szkúlyai 1. 40 frt, Somogyi Lajos 
békés-sámsoni 1. 40 frt, Veres István füzesi elők. 30 frt, 
Batta Ferdinánd nagy-bégánvi 1. 40 frt, Bánóczy Endre nagy-
muzsalyi 1. 50 frt, Bereczky János hetei 1. 60 frt, Bereczky 
József bereg-új falusi 1. 40 frt, Boros Sándor sáros-oroszii 
lelkész 50 frt, Dajka Ignác haranglábi 1.-t. 40 frt, Darcsi 
Miklós borzsovai 1. 50 frt, Deli Tamás tivadari 1. 40 frt, 
Jászter József m.-jánosii 1. 40 frt, Kölcsey Zsigmond eset-
falui 1. 40 frt, id. Lánczy József márokpapi 1. 50 frt. ifj. 
Lánczy József halábori 1. 30 frt, Miklós József gecsei 1. 
40 frt, Nemes Ferenc bucsui 1. 40 frt, Peterdi Pál surá-
nvi 1. 30 frt, Péter Sándor zápszonvi 1. 40 frt, Sütő Miklós 
kajdanói 1. 40 frt, Tariska Lajos balazséri 1. 40 frt, Bokros 
Benedek hegyköz-száldobágyi 1. 40 frt, Józsa Gábor pósa-
laki 1. 40 frt, Balogh Imre kéci 1. 40 frt, Csuka Ferenc 
apát-keresztúri 1. 50 frt, Debreczeni László felső-ábrányi 1. 
40 frt, Egressy Imre kólyi 1. 40 frt, Fazekas Mihály gálos-
petrii 1. 80 frt. Jakab József ér-adonyi 1. 30 frt, Nagy 
Sándor poklos-teleki 1. 40 frt. Szabó József alsó-ábránvi 1, 
40 frt, Sípos János tótii 1. 40 frt, Szatmári János monos-
petri elők. 30 frt, Papp Károly rákócii 1. 60 frt, Kéry Pál 
paposi 1. 50 frt, Lányi Kálmán, hodászi 1. 40 frt, Szabonyi 
Menyhért, kaplonvi lt. 30 frt, Pukacs Albert, romahidai 1. 30 
forint, Turóczi Gyula, parasznyai 1. 30 frt. Veress Imre. irinyi 
1. 30 frt, Deák Mihály, tiszakeresztúri 1. 50 frt, Fekete 
Károly, tivadari 1. 40 frt, Sárkány Lajos, fekete-ardói 1. 
40 frt, Szabó József, péterfalvai 1. 40 frt, Szekeres Sán-
dor, forgolányi 1. 30 frt, Szép Ferenc, tisza-újhelyi leik. 
50 frt, Szűk Sándor, verbőci 1. 40 frt, Fodor Bén járni n, 
hajdú-dorogbi 1. 40 frt, Takács Zsigmond, martonfalvai 
lev. 30 frt, Árokháti Béla, gyürei 1. 30 frt, Bakos Pál, 
szakolyi 1. 40 frt, Barcsa Endre, ajaki 1. 50 forint, Biró 
János, anarcsi 1. 30 frt, Csatári Zsigmond, sényői 1. 40 frt, 
Dúcs György, besztercei 1. 40 frt, Erdélyi Imre, ramocsa-
házai 1. 30 frt, Fekésházy Gyula, nagyvarsányi 1. 50 frt, 
Görömbey István, cserepes-kenézi 1. 30 forint, Keresztesi 
Sándor, nyirmadai 1. 50 frt, Kézi András, kékesei 1. 30 frt, 
Marton Gyula, mihálydii 1. 40 frt, Molnár Ferenc, orosi 1. 
30 frt, Molnár Miklós, bákai 1. 40 frt. Nagy István, gem-
zsei 1. 40 frt, Nagy Kálmán, lövő-petrii 1. 30 frt, G. Nagy 
Lajos, encsencsi 1. 40 frt, Nemes István, petneházai leik. 
40 forint, Nemes Menyhért, székelyi 1. 40 frt, Somogyi 
József, turai 1. 30 frt, Szentpéteri István, mogyorósi leik. 
30 frt, Tóth Gábor, nyir-bogdányi 1. 40 frt, Kócsa Károly, 
pankotai 1. 50 frt, Szabó József, szintyei 1. 50 frt, Vadas 
Gyula, csermői lt. 40 frt, Csépke Péter, ricsei 1. 50 frt, 
Csiszár István, zsarolváni 1. 30 frt, Dómján Pál, szamos-
becsi 1. 50 forint, Ferenczi Imre, darai 1. 30 frt, Jakab 
Antal, penvigei 1. 40 forint, Kazay Gyula, gyügyei leik. 
30 forint, Kormány Károly, borzovai l. 30 frt, Losonczy 
Gusztáv, komlós-tótfalusi lelkész 40 forint, Nagy Bernát, 
czégénv-dányádi I. 40 frt, Nyíri Gyula, rápolti 1. 50 frt, 
Pásztor Lajos, angyalosi 1. 40 frt, Szabó Béla, jánki 
káplán-tanító 30 frt, Szeőke József, mándi 1. 50 frt. Ösz-
szesen 95 lelkész 3800 frtot. 

V. Erdélyi egyházkerületből. A) Egyházuk: Nagv-
Rápolt 50 frt, Vajdahunyad 50 frt, Alpestes 50 frt, Bácsi 



40 frt, Zalathna 50 fit, Maros-Gombás 50 frt, Pata 40 frt, 
Jákótelke 50 frt, Damosi 40 frt, Alsójára 40 írt. Ér-Szo-
doró 50 frt, Mező-Szent-Mihálytelek 50 frt, Bürkös 50 frt, 
Erdő-Csinád 50 frt. Unoka 40 frt, Bata 40 frt, Gapolcz 
80 frt, Árapatak 50 frt, Erősd 50 frt, Maroskapud 50 frt. 
Összesen 20 egyház 970 frtot. 

B) Lelkészek: Csiszér Pál, harói 1. 40 frt, Botha 
Sándor, bácsi 1. 50 frt, Albert Imre, klopotivai 1. 50 frt, 
Pap Dávid, nagylaki 1. 50 frt, Szakács István, ajtoni 1. 
40 frt, Sófalvi Miklós, domosi 1. 50 frt, Kósa Károly, 
sztánai 1. 30 frt, id. Szakács János m.-létai 1. 50 frt, Bari 
Zsigmond, kőrösfői 1. 40 frt, Barabás Árpád, magyaróke-
reki 1. 50 frt. Demeter Gyuía, nyárszói 1. 30 frt. Székely 
Sándor, szucsági 1. 30 frt. Fejér Ferencz, lompérti 1. 30 frt, 
Kovács Ferenc, t.-szántói 1. 40 frt, Szilágyi János, lecs-
méri 1. 40 frt, Barabási Lajos, völcsöki 1. 40 frt, Vass 
Lajos, rátoni 1. 40 frt. Nagy József, kérői 1. 40 frt, Al-
mási Sámuel, f.-töőki 1. 40 frt, Gáspár Sámuel, alsó-
szováthi 1. 40 frt, Gáspár János, visai 1. 50 frt, Lőrinczi 
Miklós, m.-újlaki 1. 40 frt, Teleki József, pókai 1. 50 frt, 
Fazekas Sándor, sz.-dányáni 1. 50 frt, Bőjthe Miklós 
sz.-kis-almási 1. 40 frt, László Simon, m.-lapádi 1. 50 frt, 
Horváth István, bürkösi 1. 50 frt, Bogdán József, oláh-
újfalusi kl. 40 frt, Jáni Lajos, csekefalvi 1. 30 frt, Bőjthe 
Sándor, szolokmai 1. 40 frt, Szabó Samu, hodgyai leik. 
50 frt, Adorján László, héjasfalvi 1. 50 frt, Kádár Do-
mokos, égei 1. 50 frt, Tcró Dénes, szentlászlói 1. 40 frt, 
Borbáth Márton, bodosi 1. 40 frt, Borsay László, bibarc-
falvi 1. 40 frt, Gyenge András, miklósvári levita 40 frt, 
Jancsó Elek, pákéi 1. 60 frt, Kelemen Győző, márkosfalvi 
leik. 50 frt, Benedek Ignác, bitai leik. 40 frt. Összesen 
40 lelkész 1720 frtot. 

Az ülés második napján az előző gyűlés jegyzőköny-
vének hitelesítése után világi elnök elrendeli a Papp Gábor 
és Beöthy Zsigmond halálával megüresedett konventi bíró-
sági tagságra a szavazást. 

A rendes bíróság tagjává megválasztják Antal Gábort, 
póttaggá Molnár Bélát. Az időközi bíróságba Antal Gábort. 

Tárgyalásra kerül ezután Tisza Kálmán indítványa, 
mely szerint intézzen a konvent feliratot a kormányhoz, 
kérvén, hogy mondassék ki törvényben, hogy az állam a 
800 frt minimumhoz szükséges összeget fedezni fogja, ha 
pedig ez rögtön nem lehetséges, hasson oda a kormány, 
hogy a 600 frt minimumhoz szükséges összeg már a jövő 
évi költségvetésbe felvétessék. Az indítvány indokolásában 
rámutat Tisza Kálmán a miniszter idevonatkozó nyilatko-
zatára, bízik a kormány jó szándékában, úgyszintén hiszi, 
hogy a törvényhozás nagy többsége is pártolni fogja az 
ügyet, viszont e kérelemmel a ref. egyház sem lépi át 
eddig tapasztalt szerénységének korlátait. Ajánlja indítvá-
nyát elfogadásra. 

Kiss Albert szívből üdvözli az indítványt s meg 
van győződve, hogy valamint a konvent tagjai, úgy künn 
az egyházi életben is nagy örömmel veszik tudomásul 
annak intentióit. Sok tekintetben megnyugtatja őt az in-
dokolás, még inkább az, hogy e kérelem mint felirat, 
válaszként mintegy a kultuszminiszter 1896. jan. 24 iki 
levelére, intéztetik a kormányhoz. De legjobban az nyug-
tatja meg, hogy az indítványban nincs határozott összeg 
megnevezve. Kimutatja ezután szóló a lelkészi jövedelmek 
összeírásának megbízhatlan voltát. Erre nézve annak ide-
jén indítványt szándékozik tenni. Tisza indítványát elfo-
gadja. csak azt a módosítást ajánlja, hogy »ha* helyett 
»minthogy« tétessék s így lenne: »minthogy pedig ez már 
a jövő évre nem lehetséges* stb. Tisza Kálmán megjegyzi, 
hogy majd a törvényben lesz helye a »minthogy«-nak, 
itt csak maradjon a »ha«, az összeírás kérdését külön 

választja e kérdéstől. György Endre különösen hangsú-
lyozni és kiemelni kivánja az alapot, melyet elfogadunk, 
hogy t. i. az egész segélyezés törvény által létesíttessék. 
Badácsi György kéri az indítvány végének elhagyását; 
utal a theologusok létszámának folytonos apadására, a 
melyet a 600 forintos minimum megnyerésével úgy sem 
tudunk megakadályozni. Tis?a Kálmán megjegyzi, hogy 
ha az indítvány utolsó része elhagyatnék, ennek az le-
hetne következménye, hogy az állam, nem lévén jelenleg 
abban a helyzetben, hogy a 800 frt minimumhoz szük-
séges összeget fedezze, egyáltalában nem segélyezné egy-
házunkat. 

A konvent egyhangúlag egész terjedelmében elfo-
gadja Tisza Kálmán indítványát. 

Következett a közalapi végrehajtó bizottság jelen-
tésének a lelkészek és gyülekezetek segélyezésére vonat-
kozó része, melyet a konvent a fentebb közölt módon 
állapított meg. 

A segélyek megállapítása után Fejes István indít-
ványozza, hogy az esetben, ha az esperes mulasztása 
miatt esik el egy egyház a segélyezéstől kérvényének alaki 
hiánya miatt, tétessék ez bele a jegyzőkönyvbe, hogy vi-
lágos legyen, kinek a hibája miatt nem volt segély adható. 
Az indítvány elfogadtatik. 

Antal Gábor kéri a konventet, hogy tekintettel azon 
körülményre, hogy a dunántúli kerületből kérvényező egy-
házak nagy része s ezek között Kaposvár is csupán ki-
sebb alaki hibák miatt esett el éveken keresztül a segé-
lyezéstől, a fenmaradt 138 frtból 200 frtot szavazzon meg 
a konvent a kaposvári egyház részére. 

A konvent a 200 frtot Kaposvárnak megszavazza. 
A gyámintézeti végrehajtó bizottság jelentésére, me-

lyet Petri Elek előadó terjeszt a konvent elé, a következő 
határozatokat hozta a konvent: 

A bizottságnak a Földhitelintézettel kötött szerződését 
a konvent helybenhagyja s a szerződésben kivánt felhatal-
mazást a konventi elnökség által a meghatározott formula 
szerint a bizottság elnöke és helyettes elnöke részére ki-
adatni rendeli. 

A bizottság kérdést intéz a konventhez, vájjon meg-
bízatása állandó-e vagy csak bizonyos számú évre szól? 

Gr. Degenfelel József, Széli Kálmán, Antal Gábor 
és Tisza Kálmán hozzászólásai után kimondja a konvent, 
hogy erre nézve határozathozatal szüksége nem forog fenn, 
miután a mult évi novemberi konvent 70. sz. végzésében 
idevonatkozólag már határozott. 

A bizottság jelentésében megemlíti, hogy a lelkészi 
jövedelmek összeírása nem egységes alapon történvén, a 
befizetéseknél rendkívül nagy aránytalanságok tapasztal-
hatók ; kérdést intéz tehát a konventhez, hogy miként tör-
ténjenek a befizetések ? a jövőre vonatkozólag pedig egy-
séges alapon való új összeírás elrendelését ajánlja. 

Gr. Begenfeld József nem pártolója az új összeírás-
nak, mert az célját tekintve esetleg oly csökkenést mutatna 
a jövedelemben, hogy a gyámintézetet nem lehetne fen-
tartani. Maradjon meg alapul a régi összeírás, pontosságra 
úgy sem számíthatunk. Ha pedig egyes esetekben feltűnő 
nagy aránytalanság mutatkoznék, ott igazítson az összeírás 
hibáin maga a gyámintézeti bizottság. 

Molnár Béla Degenfelddel szemben pártolja a bizott-
ság javaslatát; szükségesnek tartja, hogy a lelkészi jöve-
delmek bevallása egy alapon eszközöltessék, mert csak 
ez esetben járhat el a bizottság méltányosan a kivetésnél. 
Kiss Albert szintén a bizottság javaslatához járul. Pél-
dákkal bizonyítja a régi összeírás helytelenségét. Kivánja 
ugyan, hogy most az alapszabályokat teljes szigorral hajtsa 
végre a bizottság, de nagyon szükségesnek tartja egy egyenlő 
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alapon nyugvó új összeírás elrendelését. Szász Károly az 
új összeírás esetén egy helyes Utasítás kiadását tartja 
szükségesnek. Az új összeírás azonban nézete szerint ez 
évben már nem vihető keresztül. Széli Kálmán utal a 
konvent 1895-iki 29. sz. végzésére, mely megbízza az 
előadót, hogy feltűnőbb hibák esetén küldje vissza a lel-
készi fizetést feltüntető jelentő ívet javítás végett, ő csak 
ezen végzést kívánja végrehajtatni. Antal Gábor az álta-
lános revisiót pártolja. 

Tisza Kálmán tekintve a sok nehézséget, nem ba-
rátja az új összeírásnak, ajánlja, hogy maradjon alapul 
a régi s csakis az egyes egyházkerületek által felterjesz-
tendő hibák javítandók ki. 

A konvent a bizottságnak a kivetésre vonatkozó 
eddigi intézkedéseit helybenhagyja, a jövőre nézve pedig 
Tisza Kálmán indítványát fogadja el. 

A jelentésnek a lelkész-tanítókra vonatkozó részénél 
Antal Gábor a bizottság javaslatával szemben kötelezni 
óhajtja a lelkésztanítókat is, hogy egész jövedelmükből 
fizessék a °/0-ot. György Endre a bizottság javaslatát 
pártolja. 

A többség Antal Gábor javaslatát fogadja el. 
A jelentés végül fölemlíti, hogy még 14 egyházme-

gye nem küldte be a bizottsághoz a kimutatást. Ebből ki-
folyólag a konvent felkéri a püspököket, hogy az illető 
egyházmegyéknél szorgalmazzák a kimutatás beküldését. 

A gyámintézeti végrehajtó bizottság jelentésének 
tárgyalása véget érvén, még 

Szász Károly jelenti, hogy az Evangelical Alliance 
küldöttsége május 1-én érkezik Budapestre és minthogy 
akkor már a konvent nem lesz együtt, kéri egy bizottság 
megválasztását, a mely a küldöttség fogadását stb. telje-
sítse, s egyszersmind felhatalmazást kér arra, hogy e 
tárgyban az evangelikus testvérekkel is érintkezésbe lépjen, 

A konvent a jelentést tudomásul veszi s a bizottság 
tagjaiul: Szilassy Aladár, György Endre, Baksay Sándor, 
Szász Domokos, br. Vay Béla és Szász Károly konventi 
tagokat választja meg. 
(Vége köv.) Székely József. 

Észrevételek az új rend hatásáról. 
Több vidékről már történt jelentés azon hatásról, 

melyet az életbe lépett egyházpolitikai új törvények az 
egyházi életre gyakorolnak. Itt a Felvidéken is alkalmam 
volt megfigyelni az állapotokat, és azt kell mondani, hogy 
azok nem igen örvendetesek és biztatók. Úgy vagyunk, 
mint az a vándor, kinek lába alatt ingadozik a régi alap, 
a nélkül, hogy más szilárd talajt találhatott volna, melyen 
megállhatna és biztosan folytathatná az útját. 

Hozzám és egyházamhoz falusi és városbeli hivek 
is tartozván, ott is, itt is megfigyelhettem a nyilatkozato-
kat és a magatartást. 

A parasztember az új rendet új tehernek tekinti, 
melytől szabadulni akarna, mert időbe kerül, költsége is 
van, ha 2 —3 mértföldnyire köteles felkeresni a legköze-
lebbi anyakönyvvezetőt. Ha megmarad változatlanul az 
új rend, akkor valószínűleg hátat fog fordítani az egy-
házi functiónak. Beszéd közben azt kérdi tőlem az egyik 
paraszt esketés alkalmával: hogy leszünk már mostan az 
űj renddel szemben az egyházi functiókkal, megmaradnak-e 
úgy, mint azelőtt is? Hát bizony én neki megmagyaráz-

tam, hogy az egyházi élet minden functiójával úgy áll 
fenn érintetlenül, mint eddigelé is. Nem kis volt a meg-
lepetésem, midőn a paraszt az egész közönség tetszésére 
határozottan így felelt: de csak addig, míg mi akarjuk, 
egészen csak szabad akaratunktól függ, vájjon fogjuk-e 
még az egyház és a lelkész szolgálatát igénybe venni 
vagy sem. Ha úgy maradunk, a mint vagyunk, valószí-
nűleg oda fogunk menni, hol nem kell fizetni, és nem 
oda, hol a functióért fizetni kell, melyet a törvény ránk 
nem parancsol. Ilyen a paraszt ész! 

A városiak is nem igen kedvező nyilatkozatokat 
tesznek. A városház nagyterme, hol a közgyűlés tartja 
tanácskozmányait, anyakönyvvezetői helyiségnek csinosan 
berendeztetett. Ha a közgyűlésen megjelenünk, gyakran 
ütik meg fülemet ily hangok: ez a terem most az új tem-
plomunk, úgy-e csinosan néz ki, nem szorulunk másra, 
az is elegendő életre-halálra és a mi több, nem kerül 
semmibe. 

Ilyen nyilatkozatok termékeny talajra találnak. A 
felsőbb tanintézetekből és egyetemből kikerülő fiatal nem-
zedék, tisztelet a kivételeknek, gyakran közömbös, ha nem 
ellenséges indulatú az egyházi intézmények irányában. Az 
Amerikából hazatérő egyének rendesen socialistikus irá-
nyúak, kik az egyházat nem igen hordják szívükön, hanem 
inkább elavult intézménynek tartják, melynek helyére az 
egyházpolitikai törvények léptek. 

A functiókat illetőleg a házasságkötésnél az egyházi 
kihirdetést mellőzni kezdik, dacára annak, hogy az »ideig-
lenes utasítások« értelmében a szószékről, a presbyteriális 
gyűlésekben és a magán életben is eleget magyaráztam, 
hogy az egyházi functiók teljes érvényben maradnak az 
új rendben is. Félő, hogy az épület ezen egy köve meg-
mozdultával, a többiek is lassanként mozgásba fognak 
jönni. Gyakran meg fog történni, hogy a lelkész, legjobb 
iparkodásainak dacára, hasonló lesz a pásztorhoz, ki nyáj 
nélkül marad. 

Ha már ily jelenségek is elég szomorű kilátást nyúj-
tanak a lelkész jövőjét tekintve, úgy jelene is elég ag-
gasztó. A kivándorlások Amerikába, különösen a Szepes-
ség némely vidékéről, mindig nagyobb mérvet öltenek. 
Vannak lelkészek, kik ezen az úton 100—700 hívet és 
azzal a megfelelő illetményeket és a stólákat is elveszí-
tették. Az anyakönyvi kivonatok után járó díjak is lassan-
ként elmaradoznak, a functiók és az azok után járó 
fizetések mind inkább a kivételekhez tartozandnak és a 
800 frtnyi minimum csak papíron van és lesz is még jó 
soká, mert Veres József interpellátiójára, hogy mikor 
szándékozik a miniszter a protestánsok segélyezését tör-
vény útján rendezni, Wlassics azt felelte, hogy ezt az 
időpontot előre meghatározni nem tudja. Baj még az is, 
hogy a lelkészi fizetések összeírásánál az ívek nem töl-
tettek ki úgy, a mint a valóság azt megkívánta. Hogy 
milyen fizetés jár tulajdonképen a lelkésznek, az csak úgy 
volna egész pontossággal kipuhatolható, ha az összeírással 
a pártokon felül álló külön küldöttség bízatnék meg. A 
zavart még növeli az a körülmény, hogy a protestáns 



egyház, mint ilyen, nem foglalt el egyenlő és határozott 
állást és eljárást az új renddel szembei.\ Az ingadozó és 
különböző megosztás csak ártalmas befolyással van hí-
veinkre. Midőn tavaly őszszel dr. Schwartz, a lipcsei szu-
perintendens és misszionárius köztünk körutat tett, a német 
tartományokról azt mondta: hol az egyházi kormányzat 
és fegyelem erős és határozott volt, ott az egyházpolitikai 
törvények nem igen ártottak, hol azonban az egyházi 
kormányzat és fegyelem gyenge és határozatlan volt, ott 
nagy pusztításokat vitt véghez az új rend az ev. egyház 
terén. Sapienti pauca! 

Wéber Samu. 

I R O D A L O M . 
** »A magyar nemzet története« című tízkötetes 

(millenniumi kiadás) nagy munka negyedik kötetéből, mely 
»A Hunyadiak és Jagellók kora« címet viseli, most került 
könyvpiacra a negyedik és ötödik füzet, mely a füzetek 
sorozatában 67. és 68. számokkal van jelezve. Ebben a kö-
tetben dr. Fraknói Vilmos püspök vonzó előadásban írja 
le V. László uralkodásának és Hunyady László kivégez-
tetésének történetét, valamint V. László király halálának 
körülményeit. A füzetek műmellékletei: »Quinti Curtii His-
tória De Gestis Alexandri Magni* című Corvin-kodex 
kötésének hátsó táblája szines hasonmásban; továbbá 
»Corvin János és az Ulászló párti főurak 1490. augusztus 
18-iki szövetséglevele záradékának* hasonmása, a »NaIdi 
Naldii Epistola De Laudibus Augustae Bibliothecae* című 
Corvincodex címlapjának színes hasonmása. A szöveg 
közé is számos kép van nyomatva, úgy, hogy minden 
második lapra esik egy-egy történeti vonatkozású kép. 
Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 
3 frt 60 kr., félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható 
minden hazai könyvkereskedésben. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című nagy illusztrált díszmunkából most jelent 
meg az 57-ik füzet, a melyben Gracza György Bem apó 
erdélyi harcát: a vizaknai csatát, Szász-Sebes ostromát, 
megsebesülését stb. írja le a nála megszokott élénkséggel. 
E füzetben is megint több egykorú illusztráció van, ú. m. 
Az első orosz csapatok Erdélyben, Libényi János merény-
lete I. Ferenc József császár ellen. 1853. febr. 18., Piski 
csatatér vázlata. A hatvani út. Megrendelhető Lampel 
Róbert könyvkereskedésében, (Andrássy-út 21.) füzetenként 
30 krajcárért. 

** A Magyar Mese- és Mondavilágból, Benedek 
Eleknek, a kitűnő mesemondónak öt nagy kötetre terve-
zett könyvéből megjelent a negyedik kötet s így bízvást 
várható, hogy az ezer év ünnepén kezünk közt lesz az 
öt kötet, mely ezer év mese- és mondaköltését foglalja 
magában. A negyedik kötettel egyidőben jelent meg a 
40-ik füzet, melyben befejeződik a 4-ik és kezdődik az 
ötödik kötet. A negyedik kötet 80-nál több mesét és 
mondát tartalmaz, száznál több illusztrációval Széchy 

Gyulától. Úgy a nyelv tiszta szép magyarsága, mint a 
mesemondás dolgában Benedek valóságos virtuóz, és a 
meséket, úgy a mint ő megírja, öreg és ifjú nagy lelki 
gyönyörűséggel és haszonnal olvashatja. A most megje-
lent negyedik kötetnek is, mint az első háromnak, 3 frt 
az ára, díszes kötésben, de füzetenkint is kapható (egy 
füzet ára 25 kr.) a kiadó Athenaeumnál s minden könyv-
kereskedésben. 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténetéből a 36. füzet hagyta el a sajtót, melyben szerző 
a második kötet végéhez írt általános visszapillantásában 
a vegyes házakból származott királyok korabeli köz- és 
műveltségi állapotok leírását folytatja, s különösen a közép-
kori hazai igazságszolgáltatással és a katonaügygyei fog-
lalkozik. Illusztrációi a Nagy Lajos birodalmát feltüntető 
szines térkép. Nagy Lajos király titkos pecsétje. Nagy 
Lajos király gyürűspecsétje. Esztergom városának régi 
(XIV. századi pecsétje. Budavár XIV. századi pecsétje. 
Pest régi (XV. századi) pecsétje. Kassa városa régi címere. 
Máriássv István síremléke. Magyar főúr a XVI. század 
elejéről, hadi viseletben. Csatajelenet az Anjou-korból. 
Vajda-Hunyadvára északnyugot felől, délkelet felől és nyű-
göt felől. 

** »Jézus Krisztus.* Didón atya híres munkájának, 
a Jézus Krisztus-mk nagy nyolcadrétű díszkiadására hir-
det előfizetést dr. Kiss János pápai kamarás. A selyembe 
és bőrbe kötött, heliogravürökkel ékesített nagy munka 
ára 40 frt, a mi két forintos hónapi részletekben is be-
küldhető a fordítónak. (IV. Királyi Pál-utca 13.) 

** Templomi beszéd elő- és utó imádsággal, mil-
lenniumi hálaadó istentiszteletre, írta Fülöp József kör-
mendi ev. ref. lelkész, ára 20 kr., kapható szerzőnél. 

E G Y HÁ Z. 
Az országos lelkészi gyámintézetre Hornyánszky 

Viktor, Lapunk és több protestáns irodalmi vállalat ál-
dozatkész kiadója a most lefolyt konvent alkalmával 1000, 
azaz egy ezer korona alapítványt tett; ugyanennyit aján-
lott fel az ág. h. evang. hasonló intézetére. Szép levelében, 
melyet a konventen Szász Károly püspök jelentett be, ki-
nyilatkoztatta a cégfőnök, hogy a míg él s míg a pro*, 
papság részéről az eddigihez hasonló buzgóságot tapasztal 
a protestáns irodalmi kiadványok felkarolása és terjesztése 
körül, ezt az adományát Isten segedelmével évről-évre 
ismételni szándékozik. A konvent jegyzőkönyvi köszönettel 
és elismeréssel fogadta mind a szép adományt, mind a 
nemes Ígéretet, s bizonyára a két protestáns egyház egész 
papikara is méltányolni fogja a derék protestáns kiadó 
dicséretre méltó áldozatkészségét, melynek áldásos gyümöl-
cseit épen a lelkészek családjai fogják élvezni. Segítse Isten 
többről-többre, nyereségről-nyereségre. 

A konfirmációra való előkészítés járja most or-
szágszerte egyházközségeinkben. Lelkipásztoraink és hit-
oktatóink az új viszonyok által követelt nagy gondossággal 



végzik ezt a szép és fontos munkát. Budapest főváros 
területén Ó-Budán, Budán, Kőbányán, a Zuglóban es a 
Lónyay-utcai főgimnáziumban részesülnek hiterősítő ok-
tatásban a konfirmándusok. A Kálvin-téri templomban 
konfirmálandó ifjúságot, mintegy harmadfélszáz fiút és leányt 
Papp Károly második lelkész vezetése alatt négy csoportra 
osztva négyen oktatják, ú. m. maga a lelkész, továbbá 
Fábián Dénes, Kováts Lajos és Marion Lajos hitoktatók. 
A konfirmációi vizsgálat és ünnepély elkülönítve fog meg-
tartatni, ez utóbbi május 17-én. A konfirmációi ünnep-
ségek küszöbén most is melegen ajánljuk a lelkipásztorok 
figyelmébe a konfirmáltaknak bibliával való megajándéko-
zását e szép nap emlékéül, valamint az árvák részére való 
könyöradományok gyűjtését. 

Az eperjesi evang. magyar-német egyházban 
ápril 19-én tartatott meg Csiskó János kassai ev. lelkész 
espereshelyettes elnöklete alatt a lelkészjelölő közgyűlés. 
Négy pályázó jelentkezett. A közgyűlés azt határozta, 
hogy a jövő vasárnaptól kezdve minden következő vasár-
napon magyar és német nyelven próbaszónoklatra hívja 
Braskóczy Lajos kassai segédlelkészt, Francz Vilmos 
ruszti, Binder Jenő csirvai és Matherny Imre s.-a.-újhelvi 
lelkészt. Nagy küzdelem lesz. Draskóczv jó szónok híré-
ben áll, Francz V. kitűnő eperjesi diák és jóhirü bártfai 
lelkész volt, Binder Jenő irodalmi ember, Matherny Imre 
volt eperjesi theologus s jó szónoknak ismeri a közönség 
s jeles theologusnak a tanári kar. A választó közgyűlés 
május 27-én lesz. Az érdeklődés igen nagy az egyház-
tagok között a választás iránt. (Sz.) 

Új ev. ref. egyházkerület. Eredeti tervvel áll elő 
egy debreceni lapban valaki abból a rivalitásból kifolyó-
lag, mely Kolozsvár és Enyed között fennáll, s mely a 
mostani egyházkerületi gyűlésen szinte a szakadásig ki-
élesedett. Az elkeseredett envediek közül ugyanis egyesek 
azt kezdik hangoztatni, hogy orvosszer hiányában a tiszán-
túli egyházkerülethez csatlakoznak. Nos hát ezen hangok-
ból indul ki az illető ismeretlen phantasiája és újra fel-
eleveníti a tiszántúli egyházkerület felosztásának eszméjét, 
de nem úgy, hogy a felső megyék válnának külön, hanem 
az alsótiszai részekből és az erdélyi egyházkerület dél-
nyugoti traktusaiból óhajtja szerveztetni az új kerületet. 
Ezt annyival könnyebben keresztülvihetőnek tartja, mert 
a nagy-enyedi kollégiumban készen találja főiskoláját. Az 
új kerület részei lennének: a békésbánáti egyházmegye 
külön traktussá szervezkedő gyülekezetei, a nagyszalontai, 
vajdahunyadi, gyulafehérvári, nagy-enyedi. nagyszebeni 
egyházmegyék s a fogarasi, nagy-enyedi, szászvárosi püs-
pöki vizsgálat alatt lévő egyhazak. Ez egyházkerület — 
mint mondja — életerős organismus lenne és hathatósan 
szolgálná azokon a nemzetiségek és különféle vallásfele-
kezetek által lakott vidékeken a magyarság és a protes-
tantismus érdekét. Mi azt hiszszük, hogy e terv megvalósí-
tásáig nem mérgesednek a dolgok. 

Amerikai református hitfeleink ügye az egye-
temes konvent elé kerül. Lelkészeik elkészítették a hazai 
egyet. ref. egyház konventjéhez benyújtandó memoran-
dumot, mely hat pontban tárgyalja az amerikai magyar 
ref. egyházak óhajait a honi egyet. ref. anyaegyházzal 
való viszonyt és kapcsolatot illetőleg. E memorándum, 
melynek elküldését Lapunk amerikai tudósítója előre je-

lezte, a konvent előre kinyomatott tárgysorozatába nem 
volt felvéve s tárgyalásra csak az esetben kerül, ha az 
ülések folyamán megérkezett. 

I S K O L A . 

Az országos és egyetemes tanügyi kongresszus, 
mely a millennium alkalmából júl. 3 —8-án Budapesten 
fog ülésezni, középiskolai szakosztályának egyik elnöki tisz-
tével G-éresi Kálmán debreceni főiskolai tanárt tüntette 
ki, egyik előadóul pedig Bóczi Imre debreceni igazgatót 
kérte fel. A kongresszus programmja ez: L A középiskola 
tanulmányi rendje tekintettel hazánkra. Előadó dr. Kármán 
Mór. 2. Ugyanaz a gimnáziumokra alkalmazva. Előadó 
Bóczi Imre. 3, Ugyanaz a reáliskolákra alkalmazva. Elő-
adó Bombauer E. 4. A vallásoktatás helye a középiskolában. 
Előadó dr. Szigetvári I. 5. A művészeti képzés a közép-
iskolában. Előadó dr. Beöthy Zs. 6. Az osztályozás és a 
vizsgálás rendszere. Előadó Waldapfel J. Megjegyezzük, 
hogy Szigetvári nyíltan kifejezte, hogy ő a gimnáziumból a 
vallásoktatás eltörlését fogja indítványozni s kérte is, hogy 
oldják fel őt az előadás kötelezettsége alól, de az orsz. 
tanáregyesület választmánya ennek ellenére is kényszerí-
tette előadása megtartására. Kár volt ezt tenni, baj lesz 
belőle. A Szigetvári által hangoztatott nézet helyén lehet 
a német socialisták góthai programmjában, honnan ez a 
radikális úr vette, de nincs helyén a középiskolában, hol 
a keresztyén vallás-erkölcsiség a nevelés alapja, vagy 
annak kellene lennie. A helyes paedagogia nem azt tartja, 
mit Sz. propagál, hogy: »Die Religion ist Privatsache«, 
hanem azt, bogv: »Minden bölcseség kezdete az Úrnak 
félelme*. 

A kisújszállási ev. ref. főgimnázium és az 
állam között 3 évvel ezelőtt kötött szerződés végleges 
alakba csak legközelébb öntetett és Íratott alá mindkét 
részről. E szerződés a népes kun várost az ország egyik 
legelőkelőbb kultur-helyévé emeli. Az állam a kezdetben 
megigert három év óta adott 10,000 frt évi segélyt 16,000 fo-
rintra emelte, de az így előállott többletet csak évi 1000— 
1000 frttal emelve utalványozza ki, ennélfogva az egyház 
a szerződésileg biztosított 16.000 frt évi segély élvezeté-
nek hat év multán lép teljes birtokába. E segélyhez ké-
pest szintén hat évi fokozatokban a tanárok fizetése követ-
kezőképen rendeztetett: 1. két tanár törzsfizetése 1600 frt. 
2. Két tanáré 1500 frt. 3. Négy tanáré 1400 frt. 4. Négy 
tanáré 1200 frt. Valamennyinek öt ízben 100 frt quin-
quennium. A lakbér 200 frt. Vallástanár fizetése a törvény 
által megszabott rendes tanári fizetés 1200 frt. (A derék 
presbyteriumot e nemes elhatározásáért külön megdicsér-
jük.) Tornatanár fizetése 1000 frt, énektanáré 400 forint. 
A szerződés záradéka biztosítja az egyházat, hogy ha 
egy 60.000 frt költségre előirányzott internátust emel, 
annak a céljaira egyszer s mindenkorra 40 ezer frt segélyt 
nyújt. Ez internátus megvalósulása — 80 tanulóra — 
mint örömmel halljuk küszöbön áll s ezzel Kisújszállás, 
mint a vidék egyik fontos művelődési emporiuma lép 
előtérbe. 

A debreceni ev. ref. főgimnázium tanári kara 
az ez idei évzáró vizsgálatok napjaiul a következőket álla-



pítoíta meg, várván azoknak felsőbb helyről is jövő meg-
erősítését: máj. 16-án a VIII. o. vizsgálata; máj. 18 — 22. 
írásbeli érettségi vizsgálat; jún. 7-én torna; június 9-én 
rendkívüli tárgyak vizsgálata; jún. 10—13. rendes osztály-
vizsgálatok: jün. 14—17. magánvizsgálatok; jún. 18 —24. 
szóbeli érettségi vizsgálat. 

A debreceni róm. kath. főgimnáziumra a város 
jog- és pénzügyi bizottsága megszavazta a kért 100,000 irtot, 
ellenben a prot. egyetem két milliója ügyében bizottságot 
küldött ki, hogy tegyen javaslatot a dolog pénzügyi olda-
lának biztosítására. Ez a bizottságoskodás aztán épen a 
legjobb út arra nézve, hogy a nagy lelkesedéssel megindult 
mozgalom végképen megfenekeljék 

A debreceni főiskolánál meghirdetett tanári állá-
sokra feltűnő csekély számmal jelentkeztek a pályázók s 
ez is mutatja az általános tanárhiányt, de talán azt is, 
hogy a vidéki iskolák annyira emelkedtek már tanári 
javadalmazás dolgában, hogy az ott működő tanerőket 
nem igen vonzza a drágább, de nem jobb javadalmú 
Debrecen. A jogakad. tanszékre dr. Helle Károly, kecske-
méti jogakad. tanár az egyetlen pályázó; a természetrajz-
földrajzi gimn. tanszékre: Bodnár Lajos, kisújszállási, 
Török Péter h.-böszörményi és Barcsy József pápai rendes 
tanárok. 

Millenium Új-Szivacon. A 2275 református néme-
tekből álló község méltóan üli az 1896. millenniumot. A 
politikai község 6000 frtnyi költségvetéssel községi óvodát 
épít; az óvónőnek kényelmes lakáson kívül és bútorozva 
és fűtéssel 400 frt fizetést ád. A református hitközségnek 
a község közepén kétezer frtot megérő telket engedett át 
egy csekély értékű épületért cserébe négy tanítólak építésére, 
melyre az egyház 2000 forint költséggel egvházmegyeileg 
helyben hagyott célszerű, kényelmes tanítólakást épít; e 
tanítói állásnak, mely lakáson kívül 500 frttal és 100 frt 
lakdíjjal 1883-ban szerveztetett, most megjavítá fizetését 
az egyház egy 800 • - ö l e s házi kerttel és három öl kemény 
tűzifával és az eddig élvezett 100 forint lakbért hihető, 
hogy egyhangúlag ezentúl is folyóvá teszi, hogy így teljes 
600 — 600 forintja legyen készpénzben a négy tanítónak. 
Az épületek augusztus 15-dikére készen lesznek és ren-
deltetésüknek átadatnak. Említésreméltó e németajkú köz-
ség életében az is, hogy 1888. évtől kezdve a ref. egyházi 
iskolában a vallási tantárgyakon kívül minden tantárgy 
magyarul taníttatik; ez az eredmény pedig a buzgó négv 
hazafias lelkületű tanítónak az érdeme, kik a népnevelés 
munkásai közt méltán kiérdemelték a teljes elismerést! 

EGYESÜLET. 

A budapesti református ifjúsági egyesületben 
f. hó 20-án dr. Bupp Kornél főgimnáziumi tanár érde-
kes szabad előadást tartott Komjáthi Benedek Pál apostol 
levelei című biblia-fordításáról, mely tudvalevőleg az első 
jnagyar ősnyomtatvány 1533-ból, a krakkói hires nyom-

dából s melyet az Akadémia 1888-ban hasonmásban újra 
lenyomatott. Rupp tanár meggyőző érvekkel kimutatta, 
hogy Komjáthi nem a Vulgatáböl fordított, a mint ezt 
irodalomtörténészeink eddig széltében tanították, hanem 
az Erasmus-féle latin szövegből s hogy még a biblia-
részek úgynevezett »argumentumait* és a rómabeliekhez 
írt levél magyarázatát is szórói-szóra Erasmusból vette 
át; továbbá, hogy Komjáthi nem a római egyháznak, 
hanem a protestáns egyháznak volt a híve, a mi nyil-
ván kitűnik az előszóból és rómabeliekhez írt levélhez 
fűzött magyarázatból. A nagy tetszéssel fogadott szép 
előadás után Balthazár Dezső lelkészjelölt olvasott fel 
néhány saját szerzésű, bensőségteljes vallásos költeményt. 
A látogatott összejövetelen a tagok szép számmal voltak 
jelen, a vendégek között ott voltak Baksay Sándor esperes, 
Farkas József stb. is. 

A protestáns országos árvaegylet igazgató-
választmánya f. hó 23-án dr. Kovácsy Sándor min. o. 
tanácsos elnöklete alatt ülést tartott, melyen jelen voltak: 
Bolla Mihályné, Dornanovszky Endréné, Haberern Jona-
thánné, Szilassy Aladárné, továbbá dr. Bókay János, 
dr. Csengev Gyula, Szilassy Aladár, Szőts Farkas és 
dr. Zsigmondy Jenő választmányi tagok. Felolvastatott a 
közgyűlés elé terjesztendő választmányi jelentés s ennek 
alapján kijelöltettek a megválasztandó választmányi tagok. 
Megállapították az idei közgyűlés napját május 16-ikára. 
Elrendeltetett, hogy az árvaház iskolájában május 9-én 
ezredévi ünnepély tartassék. Bejelentetett, hogy Lévay 
Henrik bankigazgató az egyesületnél 5000 koronás ala-
pítványt tett és Brocskó Lajos igazgató az árvaház tör-
ténetét az ezredév alkalmából megírta s immár sajtó alá 
bocsátotta. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A budapesti theologiai akadé-

mián Kenessey Béla távozása folytán ürességben levő 
ótestamentomi tanszékre helyettes tanárai az igazgató-
választmány Hamar István püspöki titkárt hozta javas-
latba, ki a jövő iskolai évben kezdi meg működését. — 
Az értarcsai ev. ref. egyház e hó 12-én hét pályázó közül 
szótöbbséggel Molnár József érsemjéni s.-lelkészt válasz-
totta meg papjául. 

* Kiállítási szállás lelkészek számára. Buda-
pesti theologiai akadémiánk igazgató-választmánya f. hó 
19-én tartott ülésében a mult évi egyházkerületi közgyű-
léstől nyert felhatalmazása alapján elhatározta, hogy az 
intézet internátusát a nyári szünidőre lelkészek számára 
szükség-lakásokká rendezteti be. Tizenkét lakószobát és 
tantermet rendes ágyakkal, ágyneművel, ruhaszekrénynyel, 
mosdó készlettel felszerelve, megfelelő kiszolgálással akiállítás 
megtekintésére felránduló lelkészeknek rendelkezésére bocsát 
a következő feltételek mellett. A szállások június 15-étöl 
szeptember 10-éig vehetők igénybe, kizárólag lelkészek és 
lelkészi családok által, előzetes jelentkezés mellett. A jelent-



kezés levél útján az intézeti széniornál (T. Kovács Kál-
mán Kálvin-tér 7. sz.) akként eszközlendő, hogy a jelent-
kező írja meg mikor és hány napra kiván szállást s mindig 
várja be a szenior válaszát. Kisebb szobákban 2—2 ven-
dég, nagyobbakban 3—4 szállásoltatik el. A szállásért egy 
napra fejenként 1 korona fizetendő, mibe az ágynemű és 
a takarítás díja is be van számítva; világítás, ruhatisztí-
tás azonban külön fizetendő. Négy-öt tagú lelkész-család 
(apa, anya és gyermekek) naponként 3 korona díjat fizet. 
A szállások első sorban a dunamelléki ref egyházkerület 
lelkészei számára tartandők fenn, de ha van hely, más 
egyházkerületbeli lelkészek is befogadhatok. A szállás díja 
eltávozás előtt a széniornál fizetendő. Jelentkezések már 
május folyamán elfogadtatnak az érkezés idejének s a 
tartózkodás tartamának pontos jelzésével. Megjegyzem, 
hogy június 5—8-ig, a kiállítási látványosságok napjain, 
minthogy a theol. ifjúság akkor még együtt lesz, csak a 
tantermek rendeztetnek be szükségszállá^oknak s erre a 
néhány napra csupán férfiakat szállásolhat el az intézet; 
szintén előleges jelentkezés mellett. Jelentkezések erre a 
néhány napra is Kovács Kálmán széniorhoz (Kálvin-tér 
7. sz.) intézendők. Június 9-kétől június 15-éig azonban 
vendégeket egyáltalában nem fogadhatunk, mert ez idő 
alatt a helyiségeket ki kell takaríttatnom. Budapest, 1896. 
április 20-án Szőts Farkas, theologiai igazgató. 

* Kiss Áron püspök dr. Ama tizennyolc hazai és 
külföldi nagyhírű tudós között, kiket a budapesti tudomány-
egyetem a millennium alkalmából díszdoktorrá promoveál 
és ez évi május 13-án ünnepélyesen fel is avat, mint 
örömmel értesülünk, hegymegi KÍHS Áron tiszántúli püspök 
is helyet foglal. A megérdemlett szép kitüntetéshez szívből 
gratulálunk! 

* A klerikális történetírásnak már eddig is több 
remekéről hallottunk s úgy látszik még többre is van ki-
látásunk. Mint a »Reformirte Kirchenzeitung«-ból olvassuk, 
dr. Rolfus Hermán Freiburgban megjelent egyháztörté-
netében többek közt ez olvasható: »A bátor hitvallók 
(már t. i. kath. hitvallók) nem egyszer halállal lakoltak, 
így történt ez Brüsselben is 1523. július 1-én, a hol az 
augusztinusok kolostorának összes szerzetesei kettő kivé-
telével Luther mellé pártoltak. A kolostor elpusztítása után 
Voes Henrik és Esche János két hithű szerzetest a piacon 
elevenen megégették*. Maga a tény szomorú valóság, csak-
hogy az a két barát a lutheránus ügynek volt az első 
martyrja Németalföldön. Az ő vértanú halálukra szerzette 
Luther: »Ein neues Lied wir heben an, das walt Gott unser 
Herre!« kezdetű énekét. Ezek megégetésére vonatkozólag 
panaszolta Erasmus keserűen : »Haláluk után kezdett a 
lutheranismus terjedni Brüsselben, haláluk sokakat luthe-
ránussá tett*. Bizony-bizony valami kath. történész még 
azt is ki fogja sütni, hogy a francia dragonnadeokat a 
hugenották rendezték és hogy a magyar gályarab papok 
tulajdonképen jámbor jezsuita atyák voltak?! 

* Külföldi protestáns vendégeink lesz-
nek a k iá l l í tás a lka lmából . Az Evange l ica l Al l iance 
több előkelő tagja , ú m. Hon. ancl Rev. Bligh, 

Mr. Baedeker Angliából , Cons i s to r i a l r a th Dalion, 
Rusbelsdorf nyug . ő r n a g y N é m e t o r s z á g b ó l stb. 
a m a g y a r nemze t nagy ü n n e p é l y e a lka lmábó l 
B u d a p e s t r e é rkeznek , hogy a külföldi ev. pro-
t e s t ánsok üdvöz le té t á t ad ják . A kiváló v e n d é g e k 
ápr i l i s 30-án é r k e z n e k h a z á n k fővárosába , úgy, 
hogy m á r a P r o t . I r oda lmi T á r s a s á g m á j u s 1 -én 
t a r t a n d ó gyű lésén is rész t vesznek. Ü n n e p é l y e s 
fogad t a t á suk ró l egy b izo t t ság in tézked ik . Fe lké r -
j ü k a p ro t . l e lkészeke t és v i lágiakat , h o g y a 
megt i sz te lő l á toga tás a lka lmáva l minél t öbben 
jö j jenek fel m á j u s első n a p j a i r a a fővárosba . 
Megjegyezzük még, hogy m i n d e n va lósz ínűség sze-
r in t a Can te rbu ry - i Dean — a kit min t Arch -
deacon Farrart i s m e r a m a g y a r p r o t e s t á n s vi lág 
— az angol p a r l a m e n t papja , a kiváló t u d ó s is 
csat lakozik az angol kü ldö t t ekhez . Is ten hozta 
őket köz ibénk! 

* Sajtóhibák kiigazítása. »Még egyszer Dragoni« című cikk 
első részébea, a IB-ik számban: a 247. lap első oszlop 20. sorában 
»rokonszenves« helyett tekintetes ; 42. sorában »exsistentem« helyett 
existentem; 57. sorában »haut« helyett haud ; a második oszlop 
54. sorában »mert« helyet mit; a 248. lap 28 sorában »más egyes-
ségre léphetett volna* helyett más cgyességre ue>n léphettek volna; 
a 39. sorban »az ő aláírása mellett szól« helyett az u állítása mellett 
szól olvasandó. 

87/1896. sz Pályázat tanári állásra. 
A békés-csabai ág. hitv. ev. algimnáziumnál a jövő 

1896/97. tanév kezdetével elfoglalandó földrajz-, termé-
szetrajzi és történelem, latin nyelvi rendes tanári állásokra 
pályázat hirdettetik. 

Megjegyzendő, hogy ha ez utóbbi szakból alkalmas 
tanerő nem jelentkeznék, akkor latin-német vagy latin-
magyar nyelvekből képesített tanárok is reflektálhatnak 
az üresedésbe jövő állásra. 

Ezen állások mindegyikével, ha rendes tanárral töl-
tetik be, 1200 frt törzsfizetés, 50 frt ötödéves korpótlek, 
s 200 frt lakbér jári havi részletekben előre. 

A megválasztandó rendes tanárok az országos tanári 
nyugdíjintézetnek köteles tagjai lesznek. 

Tanárjelöltek is jelentkezhetnek s rendes tanárok 
hiányában helyettesek lehetnek 850 frt évi fizetéssel; ha 
azonban okleveleiket megszerzik s különben is beválnak, 
okleveleik bemutatásakor azonnal rendszeresítetnek. 

A pályázók lehetnek akár ágostai, akár helv. hitv. 
evangélikusok. 

A kellően felszerelt folyamodások az algimnáziumi 
bizottsághoz címzendők és a békés-csabai ág. ev. egyház 
igazgató lelkészéhez küldendők. 

A pályázat határideje f . évi május 20. 
Békés-Csabán, 1896. április 7-én. 

3 - 3 Az a l g i m n á z i u m i bizottság e lnöksége . 

Az első évnegyed lejárta alkalmából negyed-
éves előfizetőinket tisztelettel kérjük, hogy előfize-
tésüket megújítani szíveskedjenek. 

F10RNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPR8TRN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
S z e r k e s z t ő s é g : 

IX. keríllet, Pipa-utca Mi. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kia<l<í-lii vatal : 
llornyánszky 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 vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt 50 kr egész évre : 9 frt. 

JEf/yes szám ára 20 kr. 

A vallásoktatás a középiskolákban. 
Mint a villám, a mely vakmerően tör elő 

a sötét felhők tömkelegéből s vakít, ele egyen-
letesen és folytonosan éltető és melegítő fényt 
nem ad, úgy cikázott át a tanügyi fejeken 
Szigetvári Iván ismeretes indítványa. Vakított s 
megrezzentet te a félénk lelkeket, hogy azután 
elveszszen a napirendről való levétetés homá-
lyában. 

Mi azonban nem felejt jük el há ladat lanul e 
fenséges természet i tüneményt . Úgy tar t juk, hogy 
a villám percnyi ragyogasa a tökéletes fény el-
érkezósónek megjövendölése. Abban a meggyő-
ződésben vagyunk, hogy Szigetvári Iván határo-
zott és erőtel jes fellépése többet használt az 
igazi vallásos nevelésnek, mint száz rossz vallás-
tani kézikönyv s ezer helytelen vallási elmélet. 
Ezek csak terhel ik és bosszantják a lelkeket, 
vagy épen meggyűlöltetik velők az élő igaz Isten 
kegyelmét is, mert elhitetik a szegény tanulók-
kal, hogy az Isten országának ter jesztése és a 
Jézus Krisztus követése is olyan unalmas, mint 
azoknak a magyarázata, a kik szegények magok 
sem találták meg még az igaz békét az Is tenben 
s a hegyeket mozgató hi tet a Jézus Krisztus 
által. Szigetvári Iván ú r el járása is correct és 
becsületes vala. Nem megbízatása után, hanem 
az előtt nyilatkozott, tehát zsákban macskát nem 
árult . Míg ellenben azok az urak, a kik főgon-
dolatát helytelenítet ték ugyan, ele azért mégis őt 
bízták meg, viszont később belenyugodtak abba, 
hogy a megbízás visszaszivassék, aligha nyerik 
meg a történelem ítélőszéke előtt az » egri a 
nevet. 

Mi őszintén sajnáljuk, hogy a kérdés napi-
rendről levétetett. Hiszen azt a harcot , a melyet 
most harcol tunk volna meg, előbb-utóbb úgy is 
meg kell v ívnunk. Mi a magunk részéről nem 
félünk, hogy szempontjaink helyteleneknek talál-
tat tak volna 

A mi véleményünk szerint is rossz, nemcsak 
a középiskolai, de mindenféle vallásoktatás. Hi-
szen más egyéb oktatás is rossz, s hogy az, 
álljanak elő bizonyságul a tanulók ama száz-
ezrei, a kik a nyolc osztály végzése után né-
mely latin főnevet igének néznek, s a kik a 
különböző nevezőjű tör tek egy nevezetre ho-
zásával egyáltalán nem boldogulnak. Álljanak 
elő pedig különösen azok, a kik a különböző 
középiskolák és képezdék után tanulni meg nem 
tanulnak s a kiknek erkölcsi világnézlete lénye-
gileg csak ott áll, a hol a huszáré, a ki ha 
szomjas volt, ivott s ha nagyon szomjas volt, 
sokat ivott, vagy azé a mohammedánó, a ki az 
asszonyról egyáltalán nem bír magasabb fogal-
mat szerezni, minthogy az a férfi érzékisége ki-
elégítésére te remte t t állat, a kinek hogy maga-
sabb boldogságra szánt fenséges lelke is volna, 
arról gondolkozni sem érdemes . 

De a vallásoktatás meg különösen rossz, 
mer t korunk nemcsak hitetlen, hanem képmutató 
is. Pedig a helyes val lásoktatás megrontására e 
két baj közül egy is bőven elég lenne. Nem 
lehet jó vallásoktatást aclni, míg az Istent nem 
szeret jük s a benne és általa talált boldogság-
ról szívünk egész melegségével és e l ragadtatásá-
val nem tudunk szólani. Es nem lehet addig 
Istent szeretnünk, míg meg nem ismerjük. Istent 
pedig nem lehet megismerni a megfeszített és 
fel támadott Krisztus nélkül. A hol e megfeszí-
tett és fel támadott Krisztust megtagadják, vagy 
a hol az ő fenséges személyiségébe való elmé-
lyedés helyett valamely egyházi s esetleg még 
rossz és zsarnok egyházi szervezetbe akar ják 
begyömöszölni a tanuló lelkét: hát ott nem terem 
meg a jó vallásoktatás, ha még annyi módszer-
tani szabályt a lkalmaznak is. Ilyen életfelfogások 
mellett, a milyenek manapság divatosak, nem 
lehet jó vallásoktatás. Azt tartani, hogy egyik 
felekezetnek sincs igaza, s mégis minden meg-
jegyzés nélkül odadobni a vallásoktatást, hogy 



az tör ténjék a felekezetek tan terve szerint s 
minden más órán rontani a felekezetek világnéz-
letét: nagyon sok képtelenség ez együttvéve. Per-
sze, a paeclagogus u rak úgy gondolkoztak, hogy 
ők a békesség kedvéér t a vallástani két órát 
mézes madzagnak elhúzzák a felekezetek száján, 
a többi órán meg majd megnevelik ők a haza-
fias és erkölcsös jövő nemzedéket! Most azonban 
kezdik érezni, hogy ha az ember rosszul keveri 
a kását, hát nagyon kemény eledel lesz az. Hadd 
törjék hát a fejőket azon, hogy a vallásban levő 
ha ta lmas erkölcsnemesítő erőket nem lenne épen 
hazafiatlan dolog felhasználni, mert d acara a sok 
mindenféle erkölcsi nevelésnek, a társadalom 
mind ledérebb, léhább és megbízhata t lanabb lett. 
Gondolom, hogy mennyire e l rémülnek majd, ha 
látják, hogy ha jó val lásoktatást aka rnak aclni, 
ha igazán reformálni akar ják a val lásoktatást : 
akkor előbb saját szürke és élettelen világnézi elüket 
kell reformálniok. 

Mivel azt hiszszük, hogy Szigetvári Iván 
indí tványának tárgyalása e punc tum salienshez 
haj to t ta volna a tanárságot , azért sajnáljuk, hogy 
az a napi rendről levétetett . A magunk részéről 
semmiféle á l ta tásra nem vagyunk képesek. Ki-
mondjuk nyíltan, hogy ez idő szerint csak a 
reformátusok és lu theránusok képesek jó vallás-
okta tás adására , már t. i. ha egész erővel fel-
karol ják és érvényesít ik azt az evangeliumi világ-
nézletet, a melyet elhanyagoltak. A reformátusok 
ós lu theránusok bűnösebbek, mint mások, mer t 
nekik a tiszta, erős, igaz és ha ta lmas evangelium 
rendelkezésökre állott s mégsem fordítottak az 
utóbbi évekig egy csepp gondot sem a helyes 
val lásoktatásra. A vallás mostoha tárgy volt, sok 
helyen az óraszám pót léka s még nem régiben 
a pókok taní tását kétszer annyival honorál ták 
itt-ott, mint az Istenhez vezetést. 

Úgy látszik azonban, hogy ébredezünk már. 
A konvent ha tározata is, melylyel a val lástanár-
ságot egyrangúvá teszi, persze egyelőre csak 
papiroson, minden más tanársággal , szintén ezt 
mutat ja . A fődolog azonban az, hogy minden 
vonogatás nélkül vallás- és nem vallástanárok 
és fentar tó testületek az élő, igaz Isten örök 
evangéliumát, melyet az Ú r a megfeszített és 
fel támadott Krisztus által kijelentett , tegyék az 
iskolák életadó erejévé. A vallásoktatást nem 
lehet csak a val lásórákra szorítani, hanem az 
egész oktatást át kell lengenie az evangeliumi szel-
lemnek. 

E fenséges főgondolat alá sorakozik azután 
sok másodrendű reformterv. Melegebb, egyszerűbb 
és világosabb vallástanítási kézikönyveket kell a 
tanulók kezébe adni, az evangeliumi világnézletet 
összeköttetésbe kell hozni a mívelődés másféle té-

nyezőivel (Drummond »Természeti törvény a szel-
lemi világban® c. művének a vé rünkbe kellene 
átmennie), fel kellene tüntetni amaz áldásos hatá-
sokat, a melyeket az evangeliumi keresztyénség 
a nemzetek életére gyakorolt , a sok pogány 
ideál helyett a Lord Shaftesbury-k, Wiche rn -ek , 
Wil í iamsok, F r a n k e - k stb. élet történetével kellene 
az if jakat még a tör téne tórákon is éltetni, azután 
konfirmáltak egyesületét kellene alapítani minden 
középiskolában s ennek út ján vagy e nélkül is 
el kellene látni az if jakat jóravaló evangeliumi 
szellemű lapokkal és könyvekkel. Mi mindezt 
nagyobb rázkódás nélkül megtehe t jük ; tegyük 
meg hát! I la pedig középiskoláink evangeliumi 
szellemének erősí tésére gyökeres reformokat nem 
alkalmazunk s a leendő pro tes táns intelligentiát 
teljesen leengedjük csuszamlani az evangeliumi 
világnézlet magaslatairól , hiába vigasztaljuk ma-
gunka t azzal, hogy legalább hazafiakat nevelünk, 
mer t a tör ténelem elmarasztal bennünket , hogy 
vétkeztünk az evangelium ellen is, hazánk ellen 
is. Mert ké rem a XVI. században Oláh Miklós 
is meg Zápolya János is hazafiak voltak, ele a 
Dévai Biró Mátyások, Melius Pé te rek stb. híján 
nemzetünk aligha ta r to t ta volna fel magát az 
azóta átélt irtózatos viharokon át. Az evangelium 
Isten ereje s ez isteni erő híján az intelligentia 
örvénybe viszi a népet. 

Szabó Aladár. 

A soeialis mozgalmak áttekintése ós 
bírálata. 

Felolvastatott a budapesti ref. ifjúsági egyesület febr. 10. és 17-iki 
összejövetelén. 

IV. 
A soeialis mozgalmak minden árnyalatánál észre-

vehetjük, hogy ezek minden vallásnak, de főkép a ker. 
vallásnak határozott ellenségei. A népet el akarják a val-
lástól szakítani, és ezt néha őszintén be is vallják, de a 
legtöbbször e szándékot titokban tartják a vezetők, mert 
nyilt feltárása által csak a saját helyzetöket nehezítik és 
sokkal nagyobb ellenállásra találnak. A socialdemokratia 
keresztyénellenes, mert a keresztyénség az az egyetlen 
hatalom, melytől még fél. A keresztyénség a családi, tár-
sadalmi és állami rendnek és intézményeknek legerősebb 
bástyája és biztosítéka, ezt jobban érzi és látja a socia-
lismns és anarchismus, mint a kiváltságos osztályok, s 
épen ezért támad a keresztyénség ellen. De épen ez is 
azt mutatja, hogy ha valamely ponton meg lehet sérteni 
s gátolni a socialismust, úgy itt van az. A keresztyénség 
a legerősebb ellenfele, mely kétezer éves életében talál-
kozott már többször is ezzel a mozgalommal. Már a II. 
század derekán a libertinus gnostikusok hasonló socialis-
tikus és communistikus eszmékkel lépnek fél, egész a 



vagyon és nőközösségig, de a ker. szellem diadalmasko-
dott e veszedelmes kinövések felett. Most is szembe száll 
velők s diadalmaskodnia kell. Épen azért mondottam he-
lyes lépésnek, hogy a kormány az iparos tanoncokat e 
gonosz áramlatok elől a vallás paizsa alá akarja rejteni. 

Ámde ez még csak félmunka, s egészszé csak akkor 
lesz, ha az egész társadalom a Krisztus szellemével fegy-
verkezik fel. Ezen szellemtől egyesítve, kezet kell fogni 
minden tényezőnek, hogy nagy bajunkat orvosolhassuk. 
Az államnak és társadalomnak, a munkaadóknak és mun-
kásoknak s mondjuk, az egyházaknak ki kell lépniök 
eddigi merev magatartásukból s több méltányosságot, s 
több jóakaratot kell tanusítaniok az ügy és egymás iránt. 
Hiszen a dolog természete s naponként itt-ott kitörő sztráj-
kok meggyőzhetnek mindenkit arról, hogy itt megfeszített 
munkára s teljes odaadásra van szükség. 

Az államnak mindenekelőtt kötelessége volna gon-
doskodni a vasárnapi munkaszünet teljes és pontos meg-
valósításáról, de ne úgy, mint most, hogy az állam a 
maga monopolizált cikkeit vasárnap délután is áruitatja. 
A hetedik nap teljes megünneplése és pihenése sokféle 
áldásnak lenne forrása nálunk is. 

Azután meg jó volna, ha az állam a munkásszer-
ződésekbe egy kissé jobban beletekintene s a feltételeket, 
a munkabért és időt ellenőrizné. így sokszor azok az 
egyszerű munkások egészen ki vannak szolgáltatva né-
mely élelmes vállalkozók kapzsiságának, kik őket először 
eladósítják, aztán teljesen agyonsarcolják. Nem célom s 
nem is tudnám elősorolni az államnak minden idevonat-
kozó kötelességeit, de az állam intézőinek tudniok s akar-
niok kell, és meg vagyok győződve, hogy a modern, libe-
rális államnak nagy és nemes szerepe lehet ebben a 
dologban és ha ezt betölti, csak akkor méltó a ker. állam 
nevezetre. Akkor aztán méltán követelheti: adjátok meg 
a császárnak, a mi a császáré! és ismételheti Pállal: 
Minden lélek a felső hatalmasságoknak engedelmes legyen, 
mert nincsen hatalmasság, hanem Istentől . . . és valaki 
ellene támad, az Isten rendelésének támad ellene. Róm. 
18., 1. 2. 

De nagyon fontos szerep vár a társadalomra is, 
mely ha rendőri hatalommal nem is, de annál nagyobb 
morális erővel és tekintélylyel bír. Itt sok mindent meg 
lehet tenni társulati, egyesületi úton, jótékonysági intéze-
tek által, miket az állam meg nem tehet. Nem ok nélkül 
utalt Schultze-Delitzsch maguknak a munkásoknak köré-
ben alakult vagy alakítandó egyesületek fontosságára. A 
napjainkban már honos munkásegyletek, közművelődési, 
betegsegélyző, temetkezési társulatok, ha helyes szellem-
ben vezettetnek, sok áldásnak lehetnek kútforrásai. A ker. 
szeretet lelke által áthatott társadalom enyhítheti, csilla-
píthatja a nyomort. Az első keresztyének között pl. nem 
volt koldus, bár mindnyájan szegények voltak, mert sze-
retettel gondoskodtak egymásról. A szocialisták szeretnek 
arra hivatkozni, hogy az apostoli gyülekezetben vagyon-
közösség volt, de ez nem igaz, hanem igenis szeretet-
közösség volt. mi által a gazdag önként, jó szívből elhozta 

s megosztá kenyerét szűkölködő testvérével. Csel. 2, 42. 
45—47. Tessék ezt a példát követni, mindjárt nem kiált 
a nyomor úton-útfélen utánunk! 

Jó lenne, ha ezt főként a gazdagok, a munkaadók, 
a gazdák figyelembe vennék s meggondolnák ama krisztusi 
szózat igazságát: jobb adni másnak, hogy nem venni (Csel. 
20, 25.) és méltóba munkás a maga bérére (Máté 10. 10., 
Luk. 10, 7.) nem csupán a bérre, hanem egy kis jó indu-
latra is azonfelül. Egy fiatal gazdatiszttől hallottam egyszer 
a következő szavakat: az ember kénytelen ezeket a bére-
seket mindig szidni, marni, mert különben nem félnek s 
nem dolgoznak. Erre én azt gondoltam magamban: hátha 
még nem a félelem, hanem a hála és szeretet hajtaná 
őket, akkor hogyan dolgoznának! Szóval egy kis jóindulat 
ezek iránt, különösen ha betegség vagy más megpróbál-
tatás éri őket, egy ker. gyárosnak vagy munkaadónak nem 
szabad azért elutasítani, mintegy kitaszítani munkásait, sőt 
épen most álljon elő benne az igazi emberbarát, ki szere-
tettel gondoskodik róluk betegségükben, öregségükben, ki 
nem terheli őket erejükön felüli nehéz vagy hosszú mun-
kával. Meg fogja látni, hogy nem veszített vele, mert ezek 
nem fogják elfelejteni a vett jót s visszafizetik a munká-
ban. Mert nagy különbség van e között: dolgozni és 
jóakarattal dolgozni! De ha még vesztene is a földiek-
ben, annál többet nyer az Isten országában! 

És végül a mi magukat a munkásokat illeti, ideje 
volna és égető szükség, hogy ott hagyják ámító vezéreiket, 
kik az ő bolondításukból élnek, s a helyett, hogy utópiákat 
kergetnek, igyekeznének elérni azt, a mi elérhető. Hagy-
nának fel a képtelen jelszavakkal és ábrándokkal, a minő 
pl a nyolc órai munka, nyolc órai szórakozás, nyolc órai 
alvás is. Nem is említve azt, hogy ezt az ipar, főként az 
időszakokhoz és alkalmakhoz kötött iparágak és foglalko-
zások, pl. földmívelés, kertészet, kőműves, ácsmunka stb. 
nagyon súlyosan megéreznék, csak arra akarok utalni, 
tekintsenek szét a közélet munkásai között, kérdezzék meg 
akár a legkitűnőbb politikusokat, vagy hivatalnokokat, mér-
nököket, tanárokat, vagy orvosokat, mesterembereket vagy 
kereskedőket, a legtöbb azt fogja mondani: hogy ő nyolc 
óránál többet dolgozik naponta. így hozza ezt az élet, 
mely ma már nem oly könnyű, mint régen volt. Ha jól 
emlékezem, az öreg Gladstonet, a nemrég belépett angol 
miniszterelnököt akarta egyszer egy socialista a nyolc órai 
munkaidő pártolására megnyerni, mire ő ilyenformán vála-
szolt : hogyan pártolhatnám én a nyolc órai munkaidőt, 
mikor magam 16 órát dolgozom naponta ! 

És jó lenne, ha a munkások is nem mindig csak 
azt a nagy távolságot méregetnék, mi közöttük és a leg-
felsőbb rétegek között tátong, főként nagyon kívánatos 
volna, ha meggondolnák, hogy nem csupán a vagyontól 
függ a boldogság, sőt az ember boldog és megelégedett 
lehet szerény viszonyok közt is. Erre nézve már elmond-
tuk, mi a vagyonosabbak és hatalmasabbak kötelessége 
a szegényekkel szemben, de ha mindezeket a kötelessége-
ket a legszebben teljesítik is, mégis fenn fog maradni min-
den időben és minden körülmények között is a vagyoni 
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és társadalmi rangbéli különbség az emberek között és a 
ki ez ellen békételenkedik, az fejjel megy neki a falnak, 
a fal fenn fog maradni, de feje összezúzódik. Mert ez volt 
és ez lesz az élet természete mindenkor. Ha egy szép 
napon minden vagyont egyenlően osztanának fel az em-
berek között, másnap már újra előállana a különbség, mert 
az egyik eladná, vagy elvesztené osztályrészét s a másik 
megvenné azt. És ha ebben az órában valami láthatatlan 
gyors erő eltörülne az emberek között minden rangfoko-
zatot és osztálykülönbséget, a következőben már kiválná-
nak az egyforma tömegből egyes erősebb eszű vagy karú 
emberek, kik a többi fölé emelkednének s vezető szerepre 
jutnának. Ez az élet természete. Ezt magyarázza Pál apostol 
is a korinthusbelieknek. I. Kor. 12. Nagyon különbözők a 
kegyelmi ajándékok, az egyiket arra rendelte Isten, hogy 
kormányozzon, a másikat arra, hogy engedelmeskedjék, az 
egyiket a tanításra, a másikat a hallgatásra választotta és 
egyiknek sem szabad zúgolódni a másik ellen, mert együtt 
képeznek egy egészet. És midőn ő is elmondja a régi római 
mesét, melyet Menenino A. mondott a szent hegyre kivo-
nult népnek az egymással versengő tagokról, pompásan 
utal arra a harmóniára, melyet a részek egyesülése alkot, 
mi által kiegészítik egymást. Ezt a harmóniát hozza létre 
az emberek között a szeretet, mi által az ellentétek ki-
békülnek. Ez a boldogulás útja, mit Pál apostol drágalátos 
útnak nevez. Erre intettük a gazdagokat és előkelőket, 
erre intjük a szegényeket is. Ennek terjesztésére van hivatva 
a ker. egyház s jó volna, ha az egyház szolgái minél 
gyakrabban alkalmat találnának arra, hogy ezt az evan-
géliumot szegények és gazdagok között prédikálják. A ker. 
ember viszonyát a vagyonhoz sokan félreértik s úgy ma-
gyarázzák, mintha a keresztyénségnek szükségképeni folyo-
mánya a koldus élet volna. Pedig a dolog úgy áll, hogy 
a keresztyénség állapította meg az ember leghelyesebb 
viszonyát a vagyonhoz, midőn ezt kellő értékére szállította 
le s nem legfőbb jónak, csak olyan jónak tekintette, mely 
sok nemes és szép dolognak lehet forrása és eszköze s 
többre nincs is belőle szükség, mint a mennyi kit-kit viszo-
nyai szerint a legfőbb jó, az Isten országa elérésére segít-
het. Ez által eleje van véve ott, a hol a keresztyénség 
szelleme él a kapzsiságnak és sok más visszaélésnek s 
megelégedett lehet az ember a tisztes szegénység között 
is. Jó lenne ezt, különösen ma mindenekkel megértetnünk, 
ez által sok esetben megóvnánk az embereket az eltéve-
lyedéstől s a socialismusnak legmérgesebb fogát ütnők ki. 
A kor szelleme előbb vagy utóbb válaszútra kényszeríti 
az emberiséget: állásfoglalásra a keresztyénség ellen vagy 
mellett. Ha ellene foglal állást, úgy ennek kiszámíthatatlan 
következményei lesznek, a socialdemokracia, az anarchia 
szele végig süvölt a világon s talán elsöpri a mai civili-
zációt, miként a népvándorlás vihara elsöpörte a régit. 
Ha mellette foglal állást, akkor nyilik meg a legjobb al-
kalom minden keresztyén embernek a legnemesebb misz-
szióra, egyesíteni az embereket abban a szeretetben, melyről 
Julián római császár csodálkozva tapasztalta, hogy még 
az idegen koldusnak is gondját viseli, mely az ellentétek 

között is létrehozhatja a harmóniát, mely összehozza a 
szolgát a szabadossal, a férfiút az asszonynyal, a kicsinyt 
a nagygval, s egyenlőséget és testvériséget teremt a tarka 
különbözőség közepette. Ez a szeretet a Jézus Krisztusban 
megjelent kimeríthetetlen isteni szeretet! 

Marton Lajos, 
hitoktató. 

Felirat a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszterhez a lelkészi kongnia tárgyában. 

Nagyméltóságú vallás- és közokt. Miniszter TJr! 
Kegyelmes Urunk! 

Magyarországi evang. ref. egyházunk egyetemes kon-
ventje hálás köszönettel vette Nagyméltóságodnak mult évi 
30,172 és f. évi 1389. sz. a. kelt nagybecsű értesítését, 
melyek szerint az 1895. évi állami költségvetésben a külön-
böző egyházak lelkészi illetményeinek kiegészítésére egyelőre 
átalányképen 100,000 frtban megszavazott összegből ev. 
ref. egyházunk részére 22,000 frtot folyósítani méltóztatott, 
nemkülönben a Nagyméltóságod részéről nyilvánított azon 
óhajtás kifejezését, mely szerint a szükségletek végleges 
megállapítása után törvényhozási intézkedéssel volna biz-
tosítandó a lelkészi illetmények fokozatos kiegészítésére 
szükséges do'áció. 

Nem zárkózhatik el egyetemes konventünk annak 
teljes mértékben való elismerése elől. hogy ezen tény által 
megtörtént az állam részéről nemcsak elvi elismerése azon 
igénynek, melyet szegény egyházaink érdekében folyton 
hangsúlyoztunk, hanem egyúttal az első lépés is — bár 
egyelőre szük keretekben — megtétetett a haza és egyház 
szolgálatában oly sok érdemet szerzett szegény lelkészi 
karunk szomorú állapotának javítására. 

Teljes bizalommal nézve ennélfogva Nagy méltóságod-
nak kilátásba helyezett további lépései elé, tiszteletteljesen 
érezzük kötelességünknek, körvonalozni óhajainkat, ezen 
egyházunkra nézve oly fontos ügy végleges rendezése 
iránt. 

Bármily elismeréssel és hálával viseltetünk Nagyméltó-
ságodnak eddigi javaslatai, s azok elfogadásában a tör-
vény által mutatott készség iránt, mind a törvényhozás 
méltósága, mind egyházi érdekeink állandó alapra fekte-
tése, mind végül a törvényhozási úton tett ígéret helyes 
beváltásának érdekéből csak oly eljárás biztosítaná egye-
temes konventünket a jövő esélyei ellenében, hogy tör-
vény útján mondassék ki az állam kötelezettsége lelkészi 
javadalmainknak 800 frtos kiegészítésére nézve oly módon, 
hogy egyházi szervezetünk értelmében megállapított évi 
összeg féléves részletekben bocsáttassék az egyetemes kon-
vent útján az egyes egyházkerületeknek rendelkezésére s 
azok által az illetékes lelkészek kezeihez s ugyanazon 
úton terjesztessék fel a szabályszerüleg okmányokkal fel-
szerelt számadás nagyméltóságodhoz. Magától értetik, hogy 
úgy az 1868. évtől kezdve folyósított, jelenleg 73,000 frtot 
tevő ez évi segély, mint az 1894. évtől kezdve közala-



punk javára folyósított évi 100000 frt. mint a mely ösz-
szegeknek más rendeltetésök van, továbbra is változatla-
nul fenmaradna. 

Tudjuk és érezzük azon kötelességet, melylyel az 
állam pénzügyi helyzete iránt viseltetnünk kell, s vala-
mint hosszú türelmünkben hazafias kötelességünk, s igé-
nyeink megállapításánál folyton szem előtt tartott szerény-
ségünk vezérelt, mely számos sajgó sebeink közül csak 
a legégetőbbeknek orvoslását kérte az állam segélyétől: 
ép úgy készek vagyunk azon esetben, ha az állami pénz-
ügyi helyzete még a legközelebbi költségvetésnél nem en-
gedné meg a 800 frtra való kiegészítés összes hiányát 
az államkincstárból fedezni: ebbeli igényeinknek törvény-
szerű elismerése mellett, belenyugodni abba, hogy egyelőre 
legalább 600 frtos minimum, ez azonban mindenesetre 
már a legközelebbi költségvetésben adassék meg részünkre, 
illetőleg az annak pótlására szükséges összeg már e bud-
getben bocsáttassék rendelkezésünkre. 

Nemcsak egyházunk érdeke, hanem hazafias köte-
lességünk ösztönöz arra, miszerint Nagyméltóságod kegyes 
figyelmét felhívjuk azon Nagyméltóságod előtt bizonyosan 
ismeretes szomorú körülményre, hogy lelkészeinknek, úgy 
más felekezetekhez viszonyított, mint általában véve is 
szomorú helyzete majdnem üresekké tette theologiai inté-
zeteinket, s hogy az anyagi szükség nyomása alatt a se-
gélynek most már halaszthatatlanná vált megadása nélkül 
nemcsak a fentartási összeg, de arra alkalmas lelkészek 
hiányában is kénytelenek leszünk nagyon sok helyen fel-
adni oly állomásainkat is, hol csupán egyházunk s lelké-
szünk szájában hangzott a magyar szó. 

Azon nagymérvű felelősség élénk tudatában, mely 
Isten és emberek előtt reánk nehezedik, ha e folyton folyó 
pusztulás elé gátat vetni s legalább a megmenthetőt meg-
menteni nem igyekszünk, hálás köszönettel fogadva Nagy-
méltóságod kegyes biztatását és tettét, teljes bizalommal 
kérjük a tizenkettedik órában a fentiek értelmében való 
további bölcs intézkedéseit. 

Nagy méltóságodnak stb. 
Az ev. reformátusok egyetemes konventjének 1896. 

évi április 23-diki üléséből Kun Bertalan püspök-elnök, 
Tisza Kálmán főgondnok-elnök. György Endre jegyző. 

I S K O L A Ü G Y . 

Az országos középiskolai tanáregyesület és 
a vallásoktatás. 

A mult hétnek nagy tanügyi sensatiója volt. A közép-
iskolai tanáregyesület választmánya az országos tanügyi 
kongresszuson megvitatandó tételek közé felvette ezt a 
tételt is: A vallásoktatás helye a középiskolában. Eddig 
helyes. De felvette nem a tanítás reformálása végett, ha-
nem az előadó által határozottan körvonalozott azzal az 
intentióval, hogy a vallás tanítása a középiskolából kiküszö-
böltessék. 

Az elkeresztvéntelenedés e botrányos tervét, mely-
nek részleteit az alább közlendő 1-ső számú ügyirat tárja 
föl, nagy megütközéssel fogadta nemcsak az egyházi sajtó, 
hanem a világi sajtó is. A »Magyar Hirlap«, »Budapesti 
Hirlap* erőteljes vezércikkekben keltek ki e socialista-ízű 
törekvés ellen. A róm. kath. szerzetes tanárok és vallás-
oktatók egymásután tiltakoznak ez eljárás ellen s már 
is számosan kijelentették, hogy a tanáregyesületből ki-
lépnek. 

Maga a választmány is megrökönyödött a felzúdult 
vihartól. Szelet vetett s vihart aratott. Legutóbbi ülésén 
csúfosan meghátrált elszeleskedett határozatától, ötöl-hatol 
és mentegetőzik, s a végén kijelenti, hogy * a vallásoktatás 
kérdését a kongresszus középiskolai szakosztályának napi-
rendjéről leveszszük*. Ez a Ibik számú okmányban ol-
vasható. 

A kérdés érdemével Lapunk mai vezércikke foglal-
kozik, e helyütt azt a két nevezetes okmányt közöljük, 
melylyel a kérdést napirendre tűzték s azután a napi-
rendről csúfosan levették a tanáregyesület választmányi 
tagjai. Sajnos, hogy ennek a derék egyesületnek a kebe-
lében is uralomra vergődtek ama keresztyén-ellenes elemek, 
melyek a liberalismus örve alatt újabb időben annyi éret-
len eszmét hoztak forgalomba a közoktatás terén. És sajnos, 
hogy ebbe a kellemetlen ügybe a választmánynak oly 
derék prot. tagjai is bele keveredtek, mint Beöthy Zsolt 
elnök és Vámossv Mihály vál. tag. 

Az említett két ügyirat következőleg hangzik : 

I. A napirendre tüzes. 

Szigetvári a választmánytól elfogadott 2. tételt: A 
vallásoktatás helye a középiskolában — hozza szóba. 
Kötelességének tartja a végleges döntés előtt a következő-
ket elmondani: A mikor a választmány első ízben, 1895. 
október 14-én foglalkozott e tétellel, akkor is kijelentette 
határozottan, hogy ő ez előadásban a vallásoktatás eltör-
lését fogja indítványozni. A kérdés pro és kontra már 
akkor is nagyobb vitára adott okot, de végre a választ-
mány elfogadta a kérdés kitűzését és őt jelölte ki előadónak. 
Most újra megkérdi a választmány: vájjon nem tartják-e 
az egylet érdekével ellenkezőnek, hogy habár nem az egy-
letben, de az egylet által rendezett szakosztályban és épen 
az egylet egyik tisztviselője tartson ilyen előadást. Neki 
magának nincs szüksége arra. hogy akár az egylet, akár 
a kongresszus vállán állva hirdessen merésznek látszó 
tanokat; talált ő erre eddig is elég teret, hirdette szóval 
is, írásban is. Az egyletet pedig épen nem akarná semmi 
bajba keverni, épen azért még egyszer kéri a választmány 
nyilatkozatát. 

Alexander szerint Szigetvári bizonyára nem a XXV. 
század iskoláját akarja organizálni. hanem tekintetbe veszi 
korunkat. Ha atheista szempontból ellensége minden vallás-
tanításnak, akkor előadását ellenzi. Ha ellenben kifejti a 
mostani vallástanítás hibáit és azon konklusióra jut, hogy 
a középiskolában el kell törülni és a családra bízni, akkor 
előadását a kérdés megvitatása céljából igen hasznosnak 
tartja ; a mai vallástanítás kompromittálja a vallást és a 
többi tárgyakat. 

Beöthy szerint Szigetvári konklúziója nem helyes. 
Ha ma rossz a vallástanítás, a minthogy mindnyájan annak 



tartjuk, abból nem az eltörlés, hanem a reformálás szük-
sége következik. 

Müller: Ha Alexander a vallástanítást az iskolában 
szükségesnek tartja, az csak azt mutatja, hogy még nincs 
olyan nagy fia, mint neki, a kit a vallástanítással inkább 
vallástalanná tehettek volna. 

Vámossy látott arra példát, hogy 13 éves katholikus 
gyerek a bűnöket tanulta és összecsapta kezeit, hogy ennyi-
íéle bűn létezik és azt neki a vallásból kell megtanulni. 

Erödi: A mai állapot olyan, hogy a kérdést okve-
tetlen szőnyegre kell hozni. Egyik budapesti középiskolá-
ban tettek is e tárgyban fölterjesztést. A túlterhelésnek 
is a vallástanítás az egyik oka, mert megértés nélkül kell 
bemagolni a könyvet. 

Fest nem tartja lehetetlennek a reformot; az kellene 
ugyanis, hogy legyen itt is ellenőrzés úgy, mint más tár-
gyakban és hogv a vallásoktatók épen úgy tegyenek peda-
gógiai tanárvizsgát, mint a rendes tanárok. Ha a kon-
gresszus sürgetné a reformot, talán győzne. 

Mindnyájan kívánták, hogy Szigetvári még egyszer 
nyilatkozzék, hogy milyen szellemben akarja megtartani 
előadását. 

Szigetvári körülbelül a következő nyilatkozatot tette : 
Álláspontomat legrövidebben a német szocialistáit góthai 
pro grammjával fejezhettem ki: »Die Religion ist Privat-
sache«. Az állam ne avatkozzék bele a polgárok vallásába 
sehol, az iskolában se. Tanítását bízza rá a családra. A 
vallástanítás bajait itt nem akarom részletesen kifejteni, 
senki sem szólalt fel itt védelmére, mind egyetértünk abban, 
hogy a mostani tanítás nagyon rossz. Én egyenesen erkölcs-
rontónak tartóin. Az elnök szerint hibás a konklúzióm; 
valóban, ha más tárgyról van szó, abból, hogy rosszul 
tanítják, én is arra a konklúzióra jutnék, hogy reformálni 
kell. Csakhogy a vallástanítás reformálására nincs módja 
az államnak se. A mit Fest említett, csak jámbor óhaj-
tásnak tartom, mert kivihetetlen. Határozottan ki kell jelen-
tenem, hogyha azt kívánják tőlem, hogy a reformálásra 
tegyek javaslatot, nem vállalkozom előadásra. A kérdés 
végre is ez: akarunk-e oda eljutni, a hová a világ nagyon 
művelt államai, például Francia- és Olaszország, Svájc és 
Észak-Amerika eljutottak, hogy tudniillik a vallástanítást 
a középiskolában eltörülték. Nekem meggyőződésem, hogy 
ide el kell jutnunk, nincs más megoldás; legfölebb olyan 
moráltant tudnék elfogadni, mint a francia iskolákban van. 
Még egyszer kijelentem, hogy az előadás megtartásához 
nem ragaszkodom, döntsön a választmány. 

Határozat: A választmány az előadást fölveszi a 
programmba és előadónak Szigetvárit jelöli ki. 

A választmány április 13-iki üléséből az »Országos 
Középiskolai Tanáregyesület Közlöny «-e. 

II. Nyilatkozat. 

Az országos középiskolai tanáregyesület választmánya 
a második tanügyi kongresszus elnökségének felszólítására 
elvállalta a kongresszus középiskolai szakosztályának meg-
alakítását és tárgyalásai előkészítését. Erre vonatkozó 
tanácskozásai közben, még 1895. okt. 14-én tartott ülé-
sében indítvány tétetett, hogy a középiskolai vallásoktatás 
ügyét is tűzze ki tárgyalásra. A fontos kérdés megvilágí-
tását és megvitatását tapasztalataink és meggyőződésünk 
alapján mindnyájan szükségesnek tartván, az indítványt 
elfogadtuk. Ugyanez alkalommal, hogy az ügy lehetőleg 
minden oldalról megvilágíttassék s az egyoldalú célzatos-
ságnak még látszata is elkerültessék, két előadót kértünk 
föl: az indítványozó dr. Szigetvári Iván főtitkárt és Mauritz 

Rezső választmányi tagot, kik a megbízást el is vállal-
ták. Mauritz igazgató úr azonban utóbb egészségi okokból 
visszalépett s így állt elő az a helyzet, melyet dr. Sziget-
vári úr az ápr. 13-iki ülésén megismertetett. 

Jóllehet teljes lojalitással terjesztette elő az ügyre 
vonatkozó ismeretes nézeteit, a választmány nem vonta 
vissza a neki még a mult év októberben adott megbízást. 
Miután erre nézve mind ama különböző fölfogások kép-
viselői között, melyek a kérdés érdemét illetőleg az ülés 
folyamán kifejezésre jutottak, eltérő nézet nem merült föl; 
miután továbbá a tárgyalás előzményei is az Egyesületi 
Közlönyből ismeretesek voltak: a választmány nem hi-
hette, hogy megállapodásával félreértésre szolgáltat okot. 
Nem hihette különösen azért, mivel köztudomás szerint 
oly természetű előadói megbízásáról volt szó, mely nem 
a megbízó testület valamely határozatának indokolására 
és képviseíésére vonatkozik, hanem olyanról, melvlyel 
csak egy-egy kérdés mibenlétének, történeti fejlődésének 
és jelen állásának előterjesztése jár. A kongresszusi előadó 
megbízása csak erre az előterjesztésre szorítkozik, mely-
hez fűzhet ugyan esetleges javaslatokat, de ezek már nem 
a megbízó testületéi, hanem egyedül a magáéi, melyekkel 
szemben mindenki, így a testület tagjai is, szabadon ki-
fejthetik és érvényesíthetik eltérő nézeteiket. Tévedés volna 
azt hinni, hogy a kongresszus középiskolai szakosztályá-
nak bármely előadója is a választmány nevében hirdetne 
véleményt, vagy tenne javaslatot. Nem tarthatott félre-
értéstől a választmány még ezenkívül annál fogva sem, 
mivel az ápr. 13-iki ülésen történt fölszólalások nem hagy-
nak fenn kétséget az iránt, hogy Szigetvári úr tételei 
választmányi határozaton nem alapultak és nem alapul-
hattak : a választmány egyszerűen nem kívánta megvita-
tásuknak útját állani. 

Reményében azonban csalatkozott, részint a napi-
sajtó közleményeiből, részint a tagtársainktól érkezett 
nyilatkozatokból sajnosan kellett meggyőződnünk, hogy az 
ügyszereteten s a szabad szó tiszteletén alapult eljárá-
sunk széles és tisztelt körökben félreértetett. A megtör-
tént félreértésnek minél gyorsabb és minél alaposabb 
eloszlatását egyesületünknek s az összes középiskolai tanári 
karnak vele kapcsolatos fontos érdekei kötelességünkké 
teszik. Ennek e kötelességünknek az ügyállás előterjesz-
tése mellett alig felelhetünk meg már máskép, mint azzal 
a kérdés érdemére vonatkozó kijelentésünkkel, melyben 
egy ellen összes szavazatainkkal megnyugodtunk, hogy a 
középiskolai vallásoktatásnak nem törlését, hanem reform-
ját kívánjuk. Szükségesnek tartjuk pedig ezt a reformot, 
a magunk tapasztalatai és meggyőződése s a legkülön-
bözőbb oldalakról nyilatkozó óhajtások alapján, úgy a 
valláserkölcsi nevelés, mint a tanítás sikere érdekében s 
iskoláink működése pedagógiai összhangjának tekintetéből. 

E meggyőződésünkben fogunk rá alkalmat találni, 
hogy a kérdést a szakkörök érett és hivatott megfonto-
lása alá terjeszszük s minden irányban megnyugtató meg-
oldásra juttassuk. A mindenek fölött nyugalmat, elfogulat-
lanságot s kölcsönös bizalmat igénylő tárgyalásra azonban 
közvetlen a félreértések fölmerülése utáni időt és hangu-
latot, még ha reményünk szerint a kétségeket eloszlatni 
sikerül is, nem tarthatjuk alkalmasnak és a vallásoktatás 
kérdését a kongresszus középiskolai szakosztályának napi-
rendjéről leveszszük. 

Kelt Budapesten, 1896. április 27. 
Az országos középiskolai tanáregyesület választ-

mánya. 
Beöthy Zsolt, 

e'nök. 



TÁRCA. 
Templomi ének. 

- - Hazánk ezeréves ünnepére. — 

LXVI. Zsoltár nót. 
Örök Isten, népeknek Atyja! 
Ki örködéi hazánk felett; 
Nagy jóságod szivünk meghatja 
S imára hí egy nemzetet. 
Örvendj hazám! És lelkesítsen 
E nagy napon egy érzelem : 
Hogy vész. vihar közt a jó Isten 
Megtartott egy évezreden! 

Tiéd Atyánk, tiéd a hála, 
Hogy ez a föld miénk maradt. 
Bár dúlt köztünk a pártok viszálya, 
Győzött a jog. szent akarat. 
Adtál erőt küzdelmeinkhez, 
Adtál hitet, ha csüggedénk; 
Évezredünk lapjáról mindez 
Dicső fénvnyel ragyog felénk! 

Örök Isten imádva kérünk: 
Maradj velünk továbbra is! 
Jó-balsorsban te légy vezérünk; 
Atyánk, te légy a védpaizs! 
Halld meg szívből fakadt, imánkat: 
Adj boldogabb évezredet. 
Áldd meg édes magyar hazánkat 
Áldd meg Isten e nemzetet! 

Szuhay Benedek. 

Az ágostai hitvallás legújabb magyar 
fordítása. 

Az a meggyőződésem, hogy az ág. hitvallásnak úgy 
történeti, mint jelen dogmatikai jelentősége sokkal nagyobb, 
semhogy az új magyar kiadásnak új meg űj megbiráiása 
jogosulatlan volna. Maga a fordító s méltató is munká-
jának legszebb elismerését ily bírálatokban találja, mert 
ő érezheti, hogy ép ily munka után esik jól az okulás. 
Paulik fordítását másutt már helyesbítette Stettner Gyula 
felsőlövői ev. esperes, a ki ép oly kitartással foglalkozik 
a theol. tudományokkal, mint a mily lelkiismeretesen végzi 
lelkipásztori feladatát. Én ugyanazon jóakarattal akarom 
a fordításhoz írt előszóra és bevezetésre vonatkozó mar-
ginalis jegyzeteimet közölni. 

Az előszó szerint, a szerző az Augustanának csak 
két magyar fordítását ismeri: Lövei Balázs győri lelké-
szét, mely 1692-ben és Agonás Sámuel rozsnyói lelké-
szét, mely 1838-ban jelent meg. Legalább még egy for-
dításról biztos tudomásunk van: 1740-ben jelent, meg 
Jénában ily cím alatt: »Confessio Augustana*. azaz: a 
hitnek azon bevallása, mely V. Károlynak, az augusztai 
gyűlésben 1530-ban németül nyújtatott*. Negyvennyolc 
12-rétű levélből áll. Petrik Bibliographiája szerint (I. k. 
437. o.) Bárány György fordította. Ez adat eredetét 

azonban nem tudom. Ezen 1740-iki fordítás nemcsak 
az 1692. évi elődjét ismeri, melyek különben Szabó Ka-
roly a Régi Magyar Könyvtárban (1434. szám alatt) leír, 
hanem sokkal korábbi fordítást is említ. Az előljáró beszé-
decskében ezt olvasom: magyar nyelven kétszer bocsát-
tatott ki, először Pápán 1628. eszt., ugyan idegen okból, 
másodszor penig 1692. a mint gondolom Rahisbánában. 
Sőt Müller J. T. az ev. luth. symbolumok német-latin 
szövegének kiadásában (4. kiad. 1876. LXXVIIÍ. o.) azt 
állítja, hogy az ág. hitvallás már 1626-ban fordíttatott volna 
magyarra. Azonban sem ezen 1626-iki sem két évvel ké-
sőbbi fordításnak nyomát nem találom meg Szabó K.-nál. 
Talán úgy Müller, mint az 1740-ki fordító Samarjai János-
nak Magyar harmóniáját érti. mely 1628-ban és Pápán 
jelent meg. Sajnálom, hogy ez nincs kezemben; Szabó 
szerint a ki 573. sz. a. leírja, még három példánya van 
meg Pesten 4. (M. N. Múzeum, M. T. Akad., Egyetem, 
Ref. kollégium). Azt hiszem nemcsak én venném köszö-
nettel. ha valaki, különösen maga Paulik úr, e Lapokban 
úgy az 1692-iki fordítást, mint a M. Harmóniát ide-
vágólag ismertetné. Érzem, hogy senki combinatiam me-
rész; a Harmónia is 274 negyedrétű lapból áll: de isme-
rek még merészebb következtetéseket, melyek csakhamar 
helyeseknek bizonyultak, a Harmóniában pedig valószi-
nűleg a magyarra fordított egyes cikkekhez terjedelmes 
magyarázatok fűződnek, és talán az egyeztető szándékot 
érti az 1740-iki fordító »idegen ok* alatt. 

A bevezetés első fejezetében, mely az ág. hitvallást 
megelőző eseményekről szól, igazságtalannak tartom azt 
ítéletet, hogy a középkori egyházban, a »kereszténység ala-
pítójának jóformán csak a neve maradt fenn«. Szándé-
kom természetesen nem az, hogy az egyház visszaéléseit 
védjem, de a prot. történelem ne mondjon le soha sem 
arról a szép jogáról és egyúttal képességéről is, hogy az 
ellenfelet helyesen s nem egyoidalúlag ítélje meg. Ily ítélet 
pedig a középkori egyházban is a felújított és részben 
még ma terjesztett pogány elemek dacára a névnél 
mindenesetre jóval több keresztyén elemet fog elismerni. 

A II. fejezet címe mást ígér, mint a miről a szerző 
tulajdonképen ír. Mert nem annyira az ág. hitv. keletke-
zésének történetét írja le, mint inkább az ág. birodalmi 
gyűlésnek vallásügyi tárgyalásait. Az elsővel röviden végez, 
pedig a források között említett Zöckler-féle munka ala-
posan ismerteti a hitvallás keletkezésének történetét is, 
mely nemcsak irodalomkritikai szempontból tanulságos. 
Tanúságos különösen azért, mert megcáfolja ciZt clZ álta-
lánosan elterjedt nézetet, mintha Luthernek az Augustana 
keletkezési történetében csekély szerepe volna. Ellenkező-
leg : az Augustana anyagilag, lényegileg Luther munkája, 
alakilag Melanchthoné, a ki a már kész anyagot átdol-
gozta s összevarrta, elrendezte. Az Augustana I. részének 
alapiratát, a schwabachi cikkeket Luther még a birodalmi 
gyűlés alatt saját neve alatt adta ki, a II. rész alapjául 
szolgált torgaui cikkek oroszlán része is az ő tollából 
folyt. Mert nem úgy áll a dolog, a mint Paulik feltünteti, 
hogy a marburg-schwabachi cikkeket torgaui cikkekké 
dolgozták volna át; miként az Augustana mai felosztásá-
ból is kitűnik, amazok inkább pozitív, ezek polemikus 
tartalmúak. És igen valószínű, hogy Torgauban nemcsak 
az átadási helyről nevezett cikkeket adták át a választó-
fejedelemnek, hanem ezekkel együtt még egyszer a schwa-
bachi cikkeket is. E két cikksorozatból készült az Augus-
tana, Melanchthon érdeme a békélő szándékkal való 
átdolgozás és az elrendezés. Luther volt az, a ki a már 
bevégzett hitvallást védelmezte akkor is, mikor Melanch-
thon elcsüggedt s engedményekre késznek mutatkozott ; 
a minthogy ez utóbbi csak Luther jóváhagyása után 



terjesztette munkáját az ev. rendek elé. Luther pedig nem 
azt írta a kéziratra, minek akkor még a hitvallást nevez-
ték, hogy »majdnem tetszik nekem«. »Fast wohl« jelentése: 
»igen jól«. A szerző Grimm szótárában megtalálhatta volna, 
hogy a Fast (Fest-ből) kölönösen melléknevek és igehatá-
rozók mellett erősítő jelentésű. (V. ö. firme, ferme, pl. víz 
ferme bonus.) Hasonló nyilatkozatai is analógiául szolgál-
hattak volna. Pl. midőn Luther már az átnyujtás után ezt 
ír ja: »Újra elolvastam tegnap egész apologiádat szorgal-
masan et piacet vehementer*; majd azt tartja, hogy a 
»eonfessio pláne pulcherrima*. 

Abban szintén téved Paulik úr, hogy Luthert azért 
is nem vitték Augsburgba, mivel féltették alkudozást nem 
ismerő jellemétől s elveihez való szigorú ragaszkodásától 
a vallásügy békés elintézését. Ez nem következik Luther 
azon leveléből sem, melyet Paulik idéz. Minek vitte volna 
akkor a választófejedelem Luthert a határvárosba, Augs-
burghoz közelebb, és kérte volna, hogy az evangélikusok 
ügyére onnan gyakoroljon befolyást ? Luther, tudjuk, meg 
is felelt a felszólításnak: közel 70 levelet írt Augsburgba, 
Melanchthonnak magának 29-et. Azt tartom, elég oka volt 
Jánosnak nem a tárgyalást, hanem magát. Luthert féltenie; 
meg aztán a birodalmi átkot sem akarta büntetőleg 
fitymálni. 

A r. kath. confutatiónál jó volt volna megemlíteni, 
hogy az első fogalmazványt gyarlósága miatt maga a 
császár széttépte és csak ötszörös átdolgozás után fo-
gadta el. 

Legkevésbbé elégített ki a III. fejezet, a mely az 
ág. hitv. elvein nyugvó protestantismus hatásairól szól-
ván, első sorban azért tartja azt az emberiség áldásának, 
mert az ő elvei a népeket a szellemi és anyagi virágzás 
igen magas fokára emelték. Ez kétségtelen ugyan; de bár-
mely hitvallás szerintem első sorban nem mint kulturtényező 
jő figyelmembe, hanem a szentíráshoz, mint minden symbo-
lum normájához való viszonya szerint, mint a vallásos 
élet egyik fontos megnyilatkozása. Erről is szól ugyan e 
fejezet négy oldalon, de csakhamar átsiet azon szolgálatok 
felsorolására, melyeket a protestantismus a műveltségnek 
és a szabadságnak tett és ezzel már 16 oldalon foglal-
kozik. Nem mérem valamely fejtegetés jelentőségét hosszú-
ságához, de a jelen esetben a megfordított terjedelem-arány 
kétségtelenül tárgyhoz illőbb lett volna. Tartalmilag sem 
nyugszom meg e fejtegetésekben. Az egész fejezet hatá-
rozatlan, rendezetlen. Ugyanaz a dogmatikai ingadozás, 
mely a fordítás néhány helyén az eredeti praecis szöveg 
hátrányára feltűnt, mutatkozik itt pl. a r. kath. erkölcsi-
ség megítélésében. Mert főleg ezt kritizálja, szinte feledvén, 
hogy Lutherre, de meg a svájci reformátorokra nézve, az 
erkölcsi kérdés mindenekelőtt vallási volt. Az Augustánának 
IV., VI. cikke, azután még egyszer az első rész leghosszabb 
cikke, a XX. elég világosan szólnak a katholicismus és 
protestantismus különbségének lényegéről: ott az érdem, 
itt a sola fides. Ezt a sola fide megigazulást kellett volna 
a magyarázat középpontjává tenni és nem dogmatikusan 
ugyan, de népszerűen kifejteni, az idevonatkozó szentírási 
helyek rövid értelmezése alapján Csak a vallási jelentőség 
után várnók a hitvallás művelődéstörténeti értékét, ezt 
amabból származtatván. Mert csak ki az Istennel való 
helyes viszonyban él, találhatja meg a világ irányában is 
a helyes viszonyt, míg ez utóbbi ma már sok embernél 
elszakadt forrásától mint a gyümölcs fájától. De a világ-
hoz való helyes viszony, azaz a valódi műveltség, csak 
ideig lehet önálló, talán egy nemzedéken át, azután forrá-
sától elszakítottan elfonnyad, elkorhad, durva vagy finom 
barbarismussá fajul. Azért fontos csak a szentírásszerű 
symbolumok, nemcsak a múltra, hanem a jelenre nézve; 

azért fontos mindörökké a szentírás, mint az Istenhez való 
viszony egyedüli mértéke, nemcsak mint történeti okmá-
nyok gyűjteménye. Ismétlem, a symbolum vallási jelentő-
ségét kellett volna kiindulási ponttá tenni és vele szerves 
kapcsolatba hozni a reformáció gyümölcseit. Az egymás 
mellé állított és nem a symbolumból kifejtett gyümölcsök-
ről a modern világ azt mondhatja és mondotta tényleg: 
azok a múltban szerzett érdemei a reformált hitnek, de 
a jelenben erre már nincs szükség. 

Ez utolsó fejezetnek II. Része, melyben a szerző a 
protestantismusnak a műveltséghez való viszonyát fejte-
geti, nem tekintve összefüggését a megelőzővel és követ-
kezővel, magában véve sem tetszik nagyon, miv^l épen 
nem tesz különbséget műveltség és műveltség között. 
Tudvalevő dolog, hogy a r. katholikusok némely művelt-
ségi jelenséget a legnagyobb készséggel tudnak be a pro-
testantismusnak, mely pedig azért a felelősséget elvállalni 
sem nem hajlandó, sem nem köteles. Senki sem tagad-
hatja a vallás és műveltség kölcsönhatását, melyet a szerző 
állít, de bizonyos mértékben független is a vallás a mű-
veltségtől. A Jézus-korabeli görög világot nem mondanám 
műveletlennek és az olasz humanisták között is nem 
volna nehéz egyik-másik reformátornál műveltebb férfiút 
keresni. Azt hiszem, a szerző is e meggyőződésben van 
és csak a vallás név helytelen használata okozza az olyan 
zavaros mondatokat, minőket a 31. oldal második felében 
olvasunk. Itt a szerző közeljár azon felfogáshoz, hogy 
a vallás a szertartásokkal azonos, mert miután kiemelte, 
hogy a protestantismus külsőleg a korszak követelmé-
nyeihez idomulni törekszik, csakhamar hozzáteszi, hogy 
ép ezért a protestantismus sohasem jöhet oly összeütkö-
zésbe a haladó műveltséggel, mint a r. kath. egyház, és 
hogy a vallás a műveltség haladásával folyvást alakult. 
Az utóbbi természetesen csak részben lehet helyes, mert 
ép a vallásban tudják magoknak igen sokan ma is, Lu-
therrel, Pállal egyeknek. Itt a vallás maradandóságáról 
s igazi értelemben vett változhatatlanságáról néhány szó 
a mi korunkban igen helyén való volt volna. 

A láthatatlan egyháznak azon meghatározását, mely 
szerint az a becsületes és erényes emberek nemzetiségi 
és felekezeti különbség nélküli összege (37. o.), nem tar-
tom szerencsésnek. Nemcsak mivel nem evangeliumi hang-
zású, hanem mivel az embernek két jelzője nagyon kü-
lönböző értelmezést enged meg és a vallási fogalmat 
szintén tisztán erkölcsivé teszi. A megelőző helyes fogalom 
után bátran elhagyhatta volna a szerző. 

A r. kath. egyház ellen végül sem a modern gon-
dolkodást (31. o.); sem a józan észt (39. o.) nem bérel-
ném fel zsoldosoknak, mert ez a kettő igen megbízhatat-
lan, hitszegő szolga. A szerző bizonyára tudja, hogy 
hazánkban I. Lipóttól II. Józsefig mit tartottak »modern 
gondolkodás «-nak, és hogy jelenleg Franciaországban ugyan-
csak a »modern gondolkodás« a protestantismus ellen indít 
hadat. 

A kinek meg az úgynevezett »józan ész« a vallás 
vagy a theologia és általában a tudomány terén nagy 
tekintély, azt alaposan kigyógyíthatja balhitéből oly férfiú, 
a kit senki sem vádolhat az ész becsmérlésével: a jénai 
Hase a vulgáris rationalismus és különösen Röhr ellen 
intézet vitairataival. 

Annál szivesebben vettük volna, ha úgy a beveze-
tésben, mint a cikkek alatti jegyzetekben, az idevágó szent-
írási helyekre utalt, még jobban ezeket szószerint közölte 
volna. 

A bevezetés főhiányának, melyből a fölhozottak közül 
a legtöbb keletkezett, azt tartom, hogy a szerző nem jött 
tisztába azzal, voltaképen kiknek ír. Az előszó szerint 



nemcsak a tudósok szűk körét tartotta szem előtt. Ezeket 
a bevezetés alig fogja kielégíteni. De az népszerűnek sem 
mondható, nemcsak az ily tételek miatt: »elveket az életbe 
átültetni*, hanem mivel konkrét képek helyett elmosódó 
általánosságban mozgó fejtegetést nyújt. Pedig azt a fárad-
ságos munkát, mely az ág. hitvallást létrehozta, azt a 
nehéz lelki küzdelmet, melyből e hitvallás annyi Őszinte 
hívőt kiszabadított, igazán népszerűen leírni: mily szép 
és hálás feladat lenne! A hitvallás írásszerűségének ki-
mutatása szintén nem nehéz munka és azzal a haszonnal 
járna, bogy — mint minden igaz symbolum -— magához 
a szentíráshoz vezetne. Az egyes cikkek után pedig a jó 
Agonás példája szerint a dogmatikai tartalmat tudományos 
ruhájából ki kellene vetkőztetni és valláserkölcsileg érté-
kesíteni, mire nézve haszonnal olvashatná a fordító, Schleier-
macher (1831.), Harms (1847.), Tholuck (1850.) hitvallás 
prédikációit. 

Vajha minél előbb a legújabb fordítás egy új kiadá-
sára volna szükség! Mostani alakjában is meleg ajánlást 
érdemel azon előnyei miatt, melyeket mások már kiemeltek. 

Még nagyobb örömmel terjesztenők a második javí-
tott kiadást! 

Fileon. 

B E L F Ö L D . 

A reformátusok egyetemes konventje. 
— Harmadik nap. — 

Elnökök Kun Bertalan és Tisza Kálmán. 
Az előző gyűlés jegyzőkönyvét Tóth Sámuel felol-

vasván, a konvent hitelesíti. Majd György Endre vil. jegyző 
olvassa fel a Tisza Kálmán elfogadott indítványa értel-
mében szerkesztett feliratot a vallás és közoktatásügyi 
miniszterhez, melyet a konvent helyeslőleg vesz tudomásul. 
(Szövege Lapunk más helyén olvasható. Szerit.) 

Napirenden volt a missziói bizottság jelentése, melyet 
Szabó János esperes biz. előadó terjesztett a konvent elé. 

A jelentés részletesen foglalkozik az elmúlt évben 
az egyes kerületekben előfordult missziói mozgalmakkal s 
végül az 1896. évben a missziói pénztárból a következő 
missziói pontokat ajánlja segélyezesre : 

I. Dunamellcki egyházkerület: Banovce állandó se-
gély 750 frt, banovcei szeretetház 100 frt, Beska 600 frt, 
Szelistye 500 frt, Tisza-Kálmánfalva 500 frt, Gyöngyös 
200 frt, Pécs egyelőre egyszer s mindenkorra 500 frt, Ercsi 
300 frt, Héviz-Györk-Hatvan 300 frt. Összesen: 3750 frt. 

II. Dunántúli egyházkerület: Nagv-Kanizsa állandó 
segély 500 frt, Keszthely, Köves-Kálla idecsatoltatván a 
köves-kállai, évi állandó segély N.-Kanizsának adatik ki 
1.50 frt, Verőce és vidéke 200 frt, Brekinszka 350 forint, 
Fiamé 500 frt, Esztergom 350 frt, Csehi 200 frt, Pozsonyi 
misszió 200 forint, Pozsonyi misszió egyszersmindenkorra 
200 frt. Uj-Szőny 400 frt. Kaposvár egyszersmindenkorra 
200 frt. Összesen 3250 frt. 

III. Tiszáninneni egyházkerület: Homonnai misszió 
állandó segély 500 forint, Lueskai misszió 300 frt, Ózdi 
misszió 500 forint, Eperjes-Abauj-Vajkóc 500 frt, jenkei 
misszió 300 frt, szentesi misszió 200 frt, Minaji misszió 
300 frt, Eger 350 frt, Abod egyszersmindenkorra 150 frt, 
Bacska egyszersmindenkorra 100 frt. Összesen 3200 frt. 

IV. Tiszántúli egyházkerület: Polgári misszió állandó 
segély 500 frt, Békésbánáti egvhm. 1730 frt Munkács 600 frt, 
Bilke 200 frt, Dolha 300 frt, Técső 100 frt, Huszt 100 frt, 

Nagy-Szőllős 100 frt, Kőrös Ragy-Rév 400 frt, Avas-Új-
város 150 frt, Krassó 100 frt, Máramaros-Sziget 300 frt, 
Erdőd 50 forint, Nagybánya 150 frt, Erdőhegy 150 frt, 
Boros-Sebes 300 forint. U-Bokszeg 100 frt, Radna-Lippa 
300 frt. Összesen 5630 frt. 

V. Erdélyi egyházkerület : a) Régi állandó évi segély 
4350 frt. b) Í891.-ben állandósított Torda-Tur 100 frt, 
Pata 100 frt, Kiiküllővár 100 frt. Ér-Kőrös, Sző-Demeter 
100 frt. e) 1892-ben állandósított Pulyon 100 frt, Kide 
100 frt. d) Egyszer s mindenkorra Szász-Medgyes 100 frt, 
Fehér-Nyikővölgyi 100 frt, Brassó 150 frt, Nagy-Ölyes 
50 frt. Andrásfalva 50 frt. e) Romániai misszió (32 évre) 
1000 frt. Összesen: 6400 frt. 

I. Dunamelléki egyházkerület állandó segély 2650 frt, 
egyszer s mindenkorra 1100 frt, összesen 3750 frt. 

II. Dunántúli egyházkerület állandó segély 2850 frt, 
egyszer s mindenkorra 400 frt, összesen 3250 frt. 

III. Tiszáninneni egyházkerület állandó segély 2950 frt, 
egyszer s mindenkorra 250 frt, összesen 3200 frt. 

IV. Tiszántúli egyházkerület állandó segély 5630 frt. 
V. Erdélyi egyházkerület Romániával állandó segély 

5950 frt, egyszer s mindenkorra 450 frt, összesen 6400 frt. 
Összesen az öt egyházkerület kapott 22,230 frtot. 
A konvent a jelentést tudomásul veszi s a segélye-

zési tervezetet elfogadván, a segélyösszegek kiutalványo-
zásához hozzájárul. 

Tárgyalás alá vétetett a tökesegélyosztó bizottság 
jelentése. 

Minthogy a segélyezésre vonatkozólag rendszeres 
munkálatot csupán a tiszántúli egyházkerület terjesztett 
be, ennélfogva felhivatnak a többi kerületek, hogy hason-
lólag adjanak be rendszeres tervezetet. Antal Gábor indít-
ványára kimondja a konvent, hogy ez úttal e munkálat 
hiánya nem szolgál a segélyezésnek akadályul s ez évben 
a tiszáninneni és dunántúli egyházkerületek részesíttetnek 
a segélyben. Antal Gábor előterjeszti a dunántúli-, báró 
Vay Béla a tiszáninneni kerületből segélyt igénylő egy-
házak névsorát. 

A tőkesegélyosztó bizottság jelentését a konvent 
tudomásul vette s a tett intézkedéseket helybenhagyta. 

Molnár Béla bejelenti, hogy a közigazgatási bizott-
ság megalakult, elnökévé választván Szász Domokost, elő-
adójává Molnár Bélát. Beferál egyszersmind a bizottság 
által tárgyalt ügyekről. Kolozsvári Kiss István halasi pres-
byter felebbezése, minthogy az egyházkerület kikerülésével 
terjesztetett a konventre, nem volt figyelembe vehető. De 
nem volt figyelembe vehető azért sem, mivel adókivetésről 
szólván, az adókivetés felebbezése egyházi törvényeink 
értelmében az egyházmegyénél feljebb nem vihető. 

A dunántúli egyházkerület azon idítványát, mely 
szerint indíttassék országos gyűjtés a Gusztáv Adolf-egylet 
részére, a bizottság, tekintettel egyházunk tagjainak amúgy 
is nagy anyagi terheire, elfogadásra nem ajanlja. 

A konvent úgy ezekben, mint a többi jelentéktelenebb 
ügyekben a bizottság javaslata értelmében határozás a jelen-
tést tudomásul veszi. 

Tóth Sámuel felolvasta az egyetemes tanügyi bizott-
ság alakuló gyűlésének jegyzőkönyvét, mely szerint a bizott-
ság elnökévé Szász Károlyt, majd ennek lemondása után 
Joó Istvánt, jegyzőjévé pedig Molnár Sándor budapesti 
tanárt választotta meg. A jelen vagy mostani bizottság s 
a régi tanügyi bizottság között a különbség, hogy most 
egyes szakelőadók választattak, kiknek buzgó működésé-
től várható a tanügyi bizottság életének föllendülése. Szak-
előadókká a következők választottak meg: theol. és philos. 
akadémiai szak: Radácsy Györyy, középiskolai sz.: Váró 
Ferencz, népiskolai: Kiss Kálmán» leányiskolái: dr. Ilor-



váth József. Jogakadémiai szakelőadó választását a bizott-
ság elhalasztotta. A bizottság jelentésében kéri a konventet, 
hogy válaszszon minden kerületből 2—2 póttagot, hogy a 
rendes tagok egynémelyikének akadályozása esetén a bizott-
ság póttaggal egészíthesse ki magát. Végül kéri hogy a 
konventi iskolaügyi bizottság és az egyetemes tanügyi 
bizottság közötti viszony rendeztessék, még pedig úgy, 
hogy miután az egyetemes tanügyi bizottságnak 10 tagja 
egyszersmind konventi tag is, a konvent elé tartozó iskola-
ügyeket e 10 tagból álló külön bizottság készítené elé 
abban az esetben, ha az egyetemes tanügyi bizottság a 
konvent ülései alatt már nem tarthatna gyűlést. 

A konvent a tanügyi bizottság jelentését tudomásul 
veszi, a póttagok megválasztását a következő gyűlés napi 
rendjére tűzi ki, az utóbbi kérdésre nézve pedig kimondja, 
hogy az eddigi iskolaügyi bizottság működése megszűnik, 
s minden e szakba vágó ügyek az egyetemes tanügyi 
bizottság elé tartoznak; sürgős esetekben pedig az egye-
temes tanügyi bizottság konventi tagjaiból alkotott külcn 
bizottság intézkedik. Minthogy pedig a tanügyi bizottság 
jelenlegi elnöke nem konventi tag, ez a bizottság külön 
választ magának a saját kebeléből elnököt. 

Tárgyalásra került ezután az erdélyi egyházkerület 
emlékirata, mely az egyházpolitikai helyzet következtében 
megcsorbult lelkészi jövedelmeknek állami úton való kár-
pótlását kérelmezi. Tóth Sámuel az ügy előadója java-
solja, hogy írassék össze a többi kerületekben is a vesz-
teség, s ezekkel együtt terjeszsze fel a konvent a kormány-
hoz pártolólag az erdélyiek kérelmét. 

Bartha Lajos esperes megjegyzi, hogy nem stóla-
ügvről van szó a kérelemben, hanem a házassági törvény-
székek megszűnése folytán beállott veszteség kárpótlásáról. 
Kéri, hogy az emlékiratot a kormányhoz párlolólag terjesz-
szék fel. György Endre felolvassa az emlékiratban kitün-
tetett veszteséget, mely körülbelül 22.000 f'rtra rúg. Kiss A. 
Tóth Sámuel indítványát pártolja. Tisza Kálmán szerint 
csak azon veszteségek összeírása volna bekérendő a többi 
kerületek részéről is, a melyek a dispensálás jogának meg-
szűnése folytán állottak elő. Gr. Degenfeld József nem 
tartja helyesnek, hogy ilyféle címen kárpótlást kérjünk az 
államtól, fedezzék a hiányt a kerületek. Fejes István len-
dületes beszédben kel ki mindenféle kárpótlás kérése ellen. 
A jövedelem, melytől a püspökök elestek, kormányzati 
mellékjövedelem volt, kormányzati veszteségnek államilag 
való kárpótlását pedig nem tartja szerencsés gondolatnak. 
A Bach korszakban s a pátens idejében megkínálták 
püspökeinket, espereseinket szép jövedelemmel s örültek 
volna, ha elfogadtuk volna, de visszautasítottuk. Most is 
ez a teendő. Fedezzék a hiányt a közigazgatási pénztár-
ból; képesek vagyunk mi magunk is ellátni kormányza-
tunkat, ne forduljunk ezért az államhoz. Nálunk a püspök 
állása nem nagy vagyonnal járó, fényes állás, hanem tisz-
teleti állás, méltóság. Hasonlólag az esperesi állás is. S 
ha valakit, mint ilyet is melyen érint a beállott veszteség, 
tegye le hivatalát; de ne menjünk azért az államhoz kár-
pótlásért,. Semmiféle formában nem fogadja el az állam-
tól való kárpótlás kérését. Szász Károly kijelenti, hogy a 
magyarországi püspökök közül senkisem kérte, hogy stóla-
beii veszteségéért kárpótoltassék, Helytelennek is tartaná, 
hogy ők, kik támogatták az egyházpolitikai törvényjavas-
latokat, most, midőn azok törvényekké válván új helyzet 
állott elő, az akkor is előre látott veszteségért kárpótlást 
kérjenek. Nem fogadná el a segélyt, bárhonnan jönne is 
az, legkevésbbé az államtól. 

Szász Domokos előtt . a kérdés az erdélyi egyház-
kerületben egészen más világításban áll, mint a többi 
kerületekben. Itt az erdélyi házassági törvényszékek meg-

szűnésével beállott anyagi veszteségről van szó. A Leo-
poldi dimploma, e nemzetközi szerződés által biztosított 
jog megszűnése szükségképen maga után kell hogy vonja 
az azáltal megszűnt anyagi jövedelem kárpótlását is. — 
Erdélyben az esperesek fizetése csupán abból állott, a mit 
mint a házassági törvényszékek elnökei húztak. Most hogy 
ettől elestek, teljesen ingyen végzik az esperesi teendőket. 
Nem akarja az erdélyi egyházkerület magát kifizettetni, 
hanem csak a kormány figyelmét akarja felhívni egy 
ó-institució megszűnése által létrejött helyzetre. Kéri az 
emlékiratnak pártolólag való felterjesztését. Simó Lajos 
hasonló értelemben szólalt föl. Ki<s Albert: Előző felszó-
lalásában az egész ügy tárgyalásának elhalasztása volt 
szándéka, de látván, hogv a konvent belement a dolog 
érdemleges tárgyalásába, ő is kifejti nézetét. Teljes mér-
tékben helyesli Fejes István elvi kijelentését, mert ő is 
veszedelmesnek tartaná, ha a konvent helyet adna az 
erdélyiek kérelmének. A mi a veszteséget illeti, az új hely-
zet következtében legtöbbet veszítettek a nagynépességű 
egyházak lelkészei, de ő nem hallott még egy ilyen lel-
készt sem panaszkodni. A szegényebb lelkészek nagyon 
csekély összeget veszítettek, s ha megkapják a 800 frtos 
minimumot, épen az erdélyi lelkészeknek nem lesz okuk 
panaszkodni. A nagyobb veszteségeket pedig pótolják az 
egyházmegyei és egyházkerületi közigazgatási pénztárak. 
Fejes István álláspontját teszi magáévá. 

Tisza Kálmán világi elnök feltevén a kérdést, a 
konvent kimondja, hogy az erdélyiek emlékiratát nem 
pártolja. 

Radácsy György felolvassa Hornyánszky Viktor leve-
lét, melyben kijelenti, hogy míg él, s míg a papság részé-
ről hasonló buzgóságot tapasztal, évenként 500 frtot ad 
a lelkészi özvegyárva-gyámintézet részére. 

A konvent jegyzőkönyvi köszönetet és elismerést 
szavaz a kegyes adakozóknak adományáért. 

Badácsi György felolvassa Nagy Pál gömöri espe-
res felterjesztését, melyben az egyházmegye ref. egyhá-
zunknak a millenniumon való méltó részvételét indítvá-
nyozza. 

A konvent tekintettel arra, hogy a kereskedelmi 
minisztérium az egyes egyházkerületeket az ünnepségre 
meghívta, a fennebbi indítványt tárgytalannak nyilvánítja. 

— Negyedik nap. — 

Elnökök: Kun Bertalan, Tisza Kálmán. 
A jegyzőkönyv hitelesítése után tárgyalásra került 

a közjogi bizottság jelentése némely fegyelmi ügyekben. 
Laky József ungvári tanítót mulasztás és egyéb vádak 

alapján az egyházmegye állásából elmozdította, az egyház-
kerület csak feddésre ítélte, ez ítéletet az egyháztanács fel-
lebbezi a konventre. 

Miután Karap Ferenc az ügyet részletesen ismertette, 
a konventi bíróság összeült s meghozta ítéletét, a melynek 
értelmében az egyházkerület ítélete jóváhagyást nyert. 

A tiszáninneni és tiszántúli egyházkerületeknek a 
kántortanítók ügyében tett felterjesztésére a közjogi bizott-
ság véleménye: hogy kéressenek be a többi kerületektől 
is a hasonló felterjesztések s azután tárgyaltassék az egész 
együtt. 

Az ungvári egyház panaszt emel az illető világi ható-
ság ellen, hogy adóbehajtási ügyben megtagadta tőle az 
Egyházi Törvényekben is biztosított segédkezést; minthogy 
ebben közjogi sérelmet lát, kéri a konventet, hogy terjessze 
fel az ügyet a belügyminisztériumhoz, mint jogi sérelmet. 
A közjogi bizottság véleménye: kéressenek be az idevonat-
kozó periratok, s akkor határozzon a konvent. 



A közjogi bizottság javaslataihoz a konvent hozzájárul. 
Végül tárgyalás alá vették az iskolaügyi bizottság 

jelentését. 
Hadácsi György olvassa a jelentést. A kolozsvári 

theol. internatusban lakó egyetemi hallgatók ellátására 
szükséges 600 forintnak államsegély útján való fedezését 
célozó kérvényt a konvent pártolólag terjeszti fel a kor-
mányhoz. 

A kecskeméti, kisújszállási, mezőtúri, szepsi-szent-
györgvi főgimnáziumok szerződései az államsegély ügyé-
ben helybenhagyatnak. 

A vallástanárok állására vonatkozólag kimondja a 
konvent, hogy középiskoláinkban a vallás- és többi rendes 
tanárok között sem fizetés, sem jogok, sem semminemű 
tekintetben különbség nincs s ez értelemben felhívja a 
konvent a kerületeket, hogy a kebelekben levő középisko-
lákban e végzésnek megfelelőleg intézkedjenek. 

A tiszáninneni egyházkerületnek a tanítóhiány meg 
szüntetését célozó indítványára a bizottság véleménye: 
kéressenek be a tanítóhiányra vonatkozó összes adatok 
és iratok és tétessenek át az egyetemes tanügyi bizott-
sághoz. Fejes István a tiszáninneni kerület indítványa 
mellett szólal fel, a mely szerint kéressék fel a közokt. 
miniszter, hogy az állami tanítóképezdékben újabb ösz-
töndíjakat állítson fel s ez majd maga után vonja a ké-
pezdék hallgatóinak gyarapodását s ez által csökkenti a 
tanítóhiányt is. Tisza Kálmán kipótolni óhajtja az indít-
ványt azzal, hogy hasonló intézkedésre az egyházkerületi 
tanítóképezdék is hivassanak fel. 

A konvent a bizottság javaslatát mellőzve, a tiszán-
inneni egyházkerületi indítványát Tisza Kálmán pótlásával 
együtt elfogadja. 

Megejtették ezután a tanügyi bizottsági póttagok vá-
lasztását. 

Ekként a tárgysorozat letárgvaltatván, Tisza Kálmán 
köszönetet mond a tagoknak ügybuzgóságukért; Kun Ber-
talan pedig szép imával rekesztette be a konvent ez évi 
üléseit. 

Székely József. 

A felső-borsodi egyházmegye közgyűlése. 
Dacára a kellemetlen esős időjárásnak elég népes-

nek lehet mondani azt az egyházmegyei tavaszi közgyűlést, 
mely Szalontán ápril 13—14. napjain tartott Vadászi Pál 
esperes és Ragályi Béla gondnok elnöklete mellett. 

Gyülekezeti ének és alkalmi imádság után világi 
elnök nyitotta meg a közgyűlést, lelkes szavakban emlé-
kezvén meg hazánk ezer éves ünnepélyéről, intve, buz-
dítva a lelkészeket és tanítókat, hogy neveljenek hazánk-
nak hitbuzgó és áldozatkész fiakat és leányokat, kik 
örömmel áldoznak a honszerelem oltárán s tegyék emlé-
kezetessé egyházaik kebelében azt a napot, melyen isko-
láinkban és templomainkban megzendül majd ajkunkon 
a hálaadó ének és imádság! 

Első sorban az esperesi félévi jelentése olvastatott 
fel. mely tiszta képét nyújtja egyházmegyénk szellemi és 
anyagi életének. Leteszi az elismerés koszorúját a Reho 
János volt kazai lelkész sírjára s melegen emlékezik meg 
Vargha Dániel mályinkai, Kelemen Lajos kondói, Kovács 
Lajos edelényi tanítókról, kik a népnevelés zászlóját lo-
bogtatták, e munka közben, fiatalon érte utói a halál. Az 
új egyházpolitika nagyobb rázkódtatásokat nem okozott 
egyházmegyénkben, mi a lelkészek bölcs tapintatának s a 
nép vallásához való ragaszkodásának köszönhető Isko-
láink szellemi állapota határozott javulást mutat. Kitűnő 

van 18, dicséretes 23, kielégítő 10. Az iskolás gyermekek 
a mult évihez képest szorgalmasabban jártak iskolába, 
mit leginkább az elöljáróság szigorúbb fellépése eredmé-
nyezett. Osszhangzatos énekkar 14 egyházban van, mely 
magasztos céljának mindenütt megfelel. Szereplése nagyobb 
ünnepek alkalmával gyönyörködteti az áhítatos templomi 
közönséget, elsiratja a megholtakat bánatos dalokkal, és 
kellemes szórakozást nyújt a közönségnek, midőn mulat-
ságot rendez, összekötvén a kellemest a hasznossal. Tanító 
nincs hét helyen, pedig már a kisebb tanítóságok 778 frt 
államsegélyben részesülnek, Hogy a vallásosság mellett az 
áldozatkészség is emelkedőben van, mutatja azon örven-
detes körülmény, hogy 25,561 lélekkel bíró egyházme-
gyénkben 50,750 frtra rúg azon adományok értéke, mit 
a hivek adtak részint megajánlás, részint kivetés folytán 
Isten dicsőségére. Egyházaink adóssága 18,309 frt 86 kr, 
mely leginkább azóta szaporodott fel, mióta gazdagon 
termett szőlőinket a filloxera teljesen elpusztította. Az or-
szágos közalap kivetett összege hiány nélkül befolyt, és 
az 1896. évre 1112 frt 50 kr. ajánltatott meg. 

Miután a jegyzői kar Osváth Zoltán és Szuliay 
Benedek lelkészekkel kiegészíttetett: Palcsó Károly, mint 
újonnan megválasztott papi tanácsbiró tette le az esküt 
s szépen átgondolt beszédben ajánlotta fél szolgálatát az 
egyházmegyének. 

Megerősítettek: Kelecsénybe Batta József lelkész, 
Szentpéterre Nagy Jenő orgonista, Domokra Balogh Ist-
ván tanító. 

Érdekes tárgysorozatunk közül legkiemelkedőbb volt 
a papi fizetések rendezését felölelő Vécse-féle indítvány, 
mely fölött egyházmegyénk legkitűnőbb vezérszónokai 
— köztük Miklós Ödön volt államtitkár is — vitatkoztak 
hosszasan, de mindvégig tanuságosan. Végeredményében 
habár nem is fogadtatott el a Vécsey indítványa, úgy a 
mint ő azt nagy gonddal s még nagyobb lelkesedéssel 
kigolgozta: de azt egyformán érezte a közgyűlés minden 
tagja, hogy eljött az ideje annak, hogy felébredjen a prot. 
lelkészi kar aluszékonyságából s ne kérje, de követelje 
fizetése rendezését, mert félő, hogy ha az eddigi állapotok 
tovább is így maradnak, nemcsak a káplánhiány lesz 
érezhető nálunk, de üresen fognak maradni a katedrák, 
a minek kiszámíthatlan következménye megint csak jobb 
sorsra érdemes protestáns hitközségeinket juttatja. A papi 
chartáknak szigorú adóalapra történt helyezéséi nem óhajtja 
egyházmegyénk : mert ez ellenkeznék a méltányossággal, de 
már ott eltörülni véleményezi, hogy egy 5 — 6 taggal bíró 
béres több egyházi adót fizessen, mint a 4 — 500 holdas 
gazda. Nem óhajtja a közös pénztárt sem, mert ez sér-
tené az egyházak önkormányzati jogait s kiölné a ver-
senyvágyat s tán a buzgóságot is az egyházak szivéből. 
Különben e fontos kérdést többé napirendről levenni nem 
engedjük, mert ezt nemcsak a lelkészek, de anyaszent-
egyházunk jövőjének jól felfogott érdeke is hathatósan 
parancsolja. 

Megbotránkozott egyházmegyénk azon lelkészek ma-
gokviseletére a kik a lelkészi értekezlet fölferjesztett jegyző-
könyv tanúsága szerint még csak nem is igazolták elmara-
dásukat. Úgy látszik szigorúbb eszközökhöz kell nyúlni, 
hogy minden tagja többé-kevésbbé részt vegyen a szent 
munkában, ha már az erkölcsi kényszer nem elég. Az ott 
közlött határozatokat a közgyűlés mind megerősítette. Vajha 
ne lennének azok pusztában kiáltó szavak! 

Örömmel győződtünk meg a gvámtári választmány 
jelentése folytán arról, hogy az új egyházmegyei papi 
özvegy-árva gvámtár — egyésítve a régivel — biztos 
kezek között reménységen felül való eredményt mutat s 
ma — leszámítva az országosba fizetendő összes belépési 



járulékainkat — - 14,824 frt 32 krral rendelkezik, mely 
egy özvegynek évi jutalékul 100 frt segélyt adhat. Nem 
sok! De ha Isten megáldja buzgó törekvéseinket s anyagi 
erőt ad a nagy terhek hordozásához: akkor biztos remény-
ségünk lehet, hogy a prot. lelkész-Özvegyek és árvák nem 
szorulnak ezentúl kegyelem kenyérre! Kimondottuk hát 
nagy lelkesedéssel ennek is a fenmaradását, sőt tovább-
fejlesztését ; csak aztán ne kelljen kölcsönből, fedezni, 
leróni fizetési kötelezettségeinket! 

Kellemetlenül érintette közgyűlésünket a rég óta 
húzódó szendrői templomügy. A régi 4—500 éves tem-
plom fala kidőlve, romokban hever s az egyháztagok nem 
tudnak megállapodni sem az új tervre nézve. Egyik része 
a közönségnek díszesebb templomot akar építtetni; a másik 
fele megelégednék egyszerűbbel is. Úgy látszik az egyet-
értés és jó békesség hiányzik a szivekből. Bárcsak a kül-
döttség végre-valahára el tudná békességesen intézni e 
kínos ügyet! 

Megerősítette közgyűlésünk a kápolnai egyház 2300 
forintos kivetési táblázatot, mely a régi adóság törleszté-
sére s az építkezés alatt levő templomtorony fedezésére 
fordíttatik! Igazán csoda, hogy össze nem roskad a nép 
a teher alatt! Megerősítette a domaki 250 frtos kivetést 
is, mely ez összegből megrongált templom tornyát akarja 
kijavíttatni. 

Több házi ügy s egy kellemetlen székper letárgya-
lása után az egyházmegyei bíróságnak is dolgot adott a 
s.-kazai felebbezéssel megtámadott papválasztás, mely 
szótöbbséggel megerősíttetett. E kellemetlen s az egyház 
belbékéjét felforgató ügy még a kerületen is bíróság tárgya 
lesz, mert panaszlók ez ítélet ellen felebbezést jelen-
tettek be. 

A május 27-én Miskolcon tartandó kerületi gyűlésre 
elnökségen kívül kiküldettek mint képviselők papi részről: 
Surgon József, Palcsó Károly; vil. részről gróf. Vay 
Tihamér, Bobozy István t.-birák. 

Szuhay Benedek, 
kápolnai reform, lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

Németországi egyházi szemle. 
»A hitvallás westfáliai barátai* csakugyan győztek. 

Megtörtént tehát az, a mitől Németország liberális theol. 
köreiben egy idő óta olyannyira féltek, hogy a kultusz-
miniszter jogainak megszorításával bizonyos orthodox theol. 
és papi körök befolyásolták a bonni és marburgi theol. 
akad. tanszékek betöltését. Attól tartunk, hogy a theologia 
evangeliumi jellege, a hitélet bensősége és közvetlensége 
s a tudományos kutatás valódi szabadsága fogja vallani 
ennek kárát. 

A mit »a hitvallás westfáliai barátai* s egyéb orthodox 
papi körök hetek óta sürgettek, hogy t. i. a bonni és mar-
burgi egyetem theol. fakultásán Grafe és Meinhold tanárok 
ismert hypothesiseinek elensúlyozásául két ú. n. »Straf-
professor* szerveztessék, immár megtörtént. Cremert és 
Weisst, két fiatal tanerőt nevezett ki Bosse miniszter a 
kérdéses tanszékekre. 

A kérdés a kultuszminiszteri tárca tárgyalásánál szóba 

is került. A miniszter azzal védekezett, hogy esze ágában 
sincsen a theol. akad. tanszabadság megszorítása vagy a 
theol. fakultások jogainak csorbítása, sőt inkább a két 
tanszék szervezésével az egyetemi theologia egyoldalú tan-
fejlődésének akarja elvágni az útját. S itt közelebbről a 
bonni tanszék betöltésére nézve a miniszter a pozitív irá-
nyáról ismeretes néhai Christlieb tanár áldásos működé-
sére s a theologusok jelen csekély létszámára hivatkozik. 
Beyschlag szerint a miniszter informátiói tévesek és hami-
sak egyaránt. Christlieb formailag tehetséges, vonzó elő-
adású pap és tanár s gyakorlatilag mozgékony methodista 
hírében állott, de tudományos tekintetben úgyszólván semmit 
sem produkált, sőt methodista irányú munkássága inkább 
kárára, mint hasznára vált a rajnai tartományegyháznak. 
S még kevésbbé lehet a bonni theologusok mai csekély 
létszámát a fakultás liberális irányzatára vezetni vissza, 
mivel Beyschlag szerint a fakultásnak legvirágzóbb idejé-
ben, tehát egy Nitzsch, Bothe és Borner tanárok korában 
sem volt több, mint 80—100 hallgatója. A theologusok 
létszámának a német fakultásokon való általános apadása 
egészen más körülményekben és viszonyokban leli magya-

melyekhez mi Magyarországon is szomorúan 
érdekes és tanulságos adatokkal szolgálhatnánk. 

Hogy a miniszter a theol. akad. tanszékek betölté-
sénél a tudományos rátermettség mellett az egyház szavát 
is mérlegeli, az egészen természetes valami, mert hiszen 
a theologiának nemcsak tudományos, hanem egyúttal főleg 
gyakorlati vallásos és egyházi jelentősége van. A baj csak 
az, hogy itt Grafe és Meinhold tudományos theol. mun-
kásságának ellensúlyozásáról s bizonyos orthodox papi 
körök uralmi törekvéseinek kielégítéséről van szó. S itt 
Beyschlag sajnálattal említi, hogy egy inkább református 
és uniói érzelmű tartományegyházba egy exclusio confes-
sionális polemikus lutheránus férfit nevezett ki a minisz-
ter. Ez esetből kifolyólag azt is sajnálattal konstatálja, 
hogy az előbbi szokással és eljárással szemben, mely a 
tudományos theol. rátermettséget is mérlegelte, ma a 
theologia ellenségei és megvetői ülnek »Mózes székében*, 
az egyháztartományok élén. Hogy hová fog vezetni az 
egyház és theologia eme mesterkélt ellentéte, a jövő fogja 
megmutatni! Attól tartunk, hogy a tudomány terén nyil-
vánuló erőszakoskodás a Wöllner- vagy Baumer-féle állami 
despotismusra fog vezetni! 

De a centrumpárt még mindig forcirozza a német 
birodalmi tanácsban az ú. n. paritás kérdését, mely nem 
másra, mint a porosz állam prot. alap jellegének a nép 
körében való aláásására törekszik. S ugyancsak sokat 
lamentál e német pápás párt a római egyház állítólagos 
mostoha helyzetéről a protestantismussal szemben, holott, 
mint a kultuszminiszter kimutatta, Poroszországban is 
épen ellenkezőleg áll a dolog. Élesen hangsúlyozta továbbá 
a miniszter, hogy a porosz népiskolát, mint tisztán állami 
intézményt a pápás egyházi egyeduralmi tendentiáknak 
kiszolgáltatni nem engedi; élesen visszautasította az ó-kath. 
püspökségre szóló 48 ezer marknyi államsegély ellen 
intézett oktalan támadást s az ó-katb. püspök választá-



sánál s elismerésénél felette loyalis módon járt el. Ideje 
is volt már felhagynia a kormánynak a nemzeti érzelmű 
ó-katholikusokkal szemben következetesen tanúsított közö-
nyös, sőt hideg magatartásával! 

De felette nagy gyengeséget tanúsított a redemptoristák 
visszahonosítása kérdésében, kik immár Poroszországba, 
egyelőre csak Trierbe bevonultak. Azt is fájdalommal 
konstatálja Beyschlag, hogy egy idő óta a legfontosabb s-
legelőkelőbb udvari, állami és birói hivatalokba az arány-
talanul sok kath. férfiút ültetnek, holott — mint találóan 
megjegyzi — a maga lelkiismeretében a pápai Syllabus-
hoz s az államveszélyes vatikáni dekrétumokhoz kötött 
német kath. hivatalnok nem lehet részrehajlatlan s erköl-
csileg független organuma a porosz államnak, Sőt mi több, 
annak a centrumpárti tüzes Hitze-nek, ki »Capital und 
Arbeit* című müvében a romanismus sociális hatalmáról 
azt tanítja, hogy &z a. harangszózat, mely a modern állam 
halálos óráját jelzi, a pápás népek szabadságának ünnepi 
harangszava lészen, a minap a porosz münsteri állami 
egyetemen egy államtudományi tanszéket szerveztek. Ez 
a paritás útja Poroszországban! A szociális forradalom 

cl melyre a modern katholicismus épít, a mit Meglia 
bíboros Hase polemikája szerint így fejezett ki: »rajtunk 
csak a forradalom segíthet! 

S az idők jele az is, hogy Németország egyes prot. 
köreiben az ultramontanismus nagy gyönyörűségére való-
ságos hajszát indítanak az imár 20 éves kötelező polgári 
házasság intézménye ellen. Az elfogultságnak, sőt tudatlan-
ságnak jele az, ha valaki a status quo ante helyreállítását 
a házasságkötés dolgában az evang. egyházi érdekek szem-
pontjából kívánja. Mert az állami fórum előtt kötött, s 
jogilag érvényes házassággal csak visszavette az állam 
azt, a mi kizárólag őtet illeti, s meghagyta az egyháznak 
az egyedül őt megillető megszentelésnek és megáldásnak 
a functióját. Egyházi házasság polgári hatálylyal és jog-
erővel csak az egyházi és állami spherák végzetes össze-
zavarásán alapulhat, a mit már az egyház önállósága és 
szabadsága érdekében sem szabad kívánnunk. Közelebbről 
a polgári s az egyházi házasságkötés közötti fakultatív 
választás a legnagyobb zavarral járna a népélet körében, 
megtévesztené annak lelkiismeretét, s megbénítaná annak 
jogérzetét s hithű egyháziasságát. 

Nem hihetjük, hogy Németország állami és egyházi 
kormányzó köreiben ilyesmire gondolnának s nem hiszszük, 
hogy a prot. népet és egyháziasságot a pápás előtt annyira 
ledegradálnák. A porosz evang. főegyházi tanácsnak ily 
ingatag magatartása az új házasságjogi törvénykönyvvel 
szemben állami és egyházi szempontból egyaránt keser-
vesen boszulná meg magát. 

Eperjes. Dr. Sztávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
** Millenniumi prédikáció, írta Bitay Béla, Buda-

pest, 1896. Franklin-Társulat, ára 20 kr. Ezredévi prédi-
kációink között előkelő helyet foglal el a jeles fiatal szerző 
e kis füzete. Vallásos erő és melegség, történet-bölcsészeti 
emelkedett felfogás, lángoló hazafias érzés, szónoki hév és 
gyönyörű stylus jellemzik Bitay beszédjét. A nemzet jelen 
századbeli feltámadását ekként jellemzi: »Isten kegyelmi 
műve ez. Isten szeretete Széchenyi lelke által szólott, 
próféciát mondott és e földön nemzetet teremtett; Kossuth 
lángszelleme által harcok viharában államot alkotott; Deák 
bölcsesége által a nemzetnek és államnak, a béke művei-
ben, királyt koronázott. E nagyjaink az ezerév dicsőségé-
ben osztozkodnak, munkáiban osztályrészesek, mert Isten 
volt velők 

** »Jézus gondolatai az Isten országa jövőjé-
ről* címen hosszabb tanulmányt írt dr. Bartók Jenő 
theol. magántanár. E tanulmányban megkisérlette össze-
függően előadni, a mit Jézus az Isten országa egykori 
beteljesedéséről, tehát, a feltámadásról, halál utáni állapot-
ról stb. tanított. E tanulmány néhány hét múlva elhagyja 
a sajtót. Terjedelme 6V2—7 ív leend, ára 80 kr., mely 
összeg előzetes beküldése után a művet szerző bérmente-
sen küldi meg. Az előfizetések szerző címére (Debrecen, 
főiskola) május hó 15-éig küldendők. Szerző egyúttal elő-
fizetést hirdet az »Ó-héber vallásos irodalom nagy alakjai* 
és a »Theologiai idealismus metaphysikai főbb eszméi* 
című műveire. Az elsőnek ára 30 krajcár, a másodiknak 
1 forint. 

** Pál apostol levelei című bibliai munkából, 
melyet dr. Masmyik Endre pozsonyi theol. igazgató-tanár 
ír és ad ki, megjelent az 5-ik füzet (az egész mű XIX., 
XX-ik füzete), mely hét ívből áll. Magában foglalja a 
Korinthusbeliekhez írott I-ső levél I-ső rész 18. verstől 
az V-ik rész 13-ig terjedő részletének fordítását s hittani 
és nyelvészeti magyarázatát. A munka abban a szellem-
ben van kidolgozva, melyet az előző füzetek megjelenése 
alkalmával annak idején méltattunk. A fordítás értelmes, 
tiszta, bár néhol kissé keresett. A magyarázat a kritikai 
iskolai szellemben van tartva, de józan mérséklettel. A 
következő XXI —XXII-ik füzettel a nagy apostol levelei-
nek első sorozata véget ér. Előfizetési ára egy füzetnek 
60 kr., mely összeg a szerzőhöz Pozsonyba küldendő. 

** Magyar közmondások és közmondásszerű szó-
lások. szerkeszti dr. Margalits Ede egyetemi tanár, I. füzet, 
Budapest, kiadja Kókai Lajos, ára 40 kr. — A közmon-
dásokban a nemzet szelleme, bölcsesége, élettapasztalata és 
humora nyilatkozik meg. Irodalma tehát mindig becses és 
tanulságos. Közmondás-gyűjteményeink sorában a legelső-
nek Ígérkezik e munka, úgy a rendszer, mint a teljesség 
tekintetében. Főbb sajátságai: 1. hogy az Erdélyi-féle alap-
szó rendszert teljesebbé teszi, mert minden közmondást 
annyi alapszó keretében közül, a hány jellemző szó van 
benne. 2. Magába foglalja azokat a közmondásokat is, 
melyek Erdélyi gyűjteménye óta megjelentek, mert míg 
Erdélyiben kilencezer közmondás van, Margalits 20 ezeret 



igér. 3. Minden közmondásnak megnevezi a gazdáját, ki 
használta először. 4. Nemcsak a közmondásokat, hanem 
a közmondásszerű szólásokat is felöleli. A csinos kiállí-
tású munka négy-íves havi füzetekben jelenik meg, körül-
belül 10 füzetre fog terjedni, ára füzetenként 40 kr.. mely 
összeg a kiadóhoz (Budapest, Károly-utca í.) küldendők. 

** A gimnázium, vagyis az ifjúságnak rendszeres 
butítása. Greinz R. K. 8. kiadása után fordította dr. 
Székely István. Nagyszeben és Budapest, Seraphin G. A. 
kiadása, 45 kis nyolcadrétű lap, ára 40 kr. — Érdekes, 
eszméitető kritikája a gimnáziumi tanítási rendszernek, 
melyet szerző talán túlsötét szemüveget néz és bírál. A 
németországi gimnáziumról szól a nóta, de a magyarra is 
sokban talál. »A gimnázium mostani alakjában ifjúságunkra 
nézve valódi kinzókamra, a melyben gyakran csak fel-
cserek működnek s a melyből az ifjúság szellemileg el-
csenevészve. betegen és száradtan kerül ki.* Ez a .ízerző 
alapnézete. Hibáztatja a klasszikus nyelvek tanításmódját, 
mert, igen filologiai, a tanárokat, kik szerző szerint »filo-
lógiai szőrszálhasogatók, kiszáradt iskolamesterek, puszta 
kathedra-növénvek«. »A latin nyelvet a gimnázium hu-
masztikus alapjának megóvása végett kötelező tárgynak 
meg kell tartani, de a görögöt, legalább mostani alakjában, 
ki kellene pusztítani.* Élesen kikel a történelem módszere 
ellen is. »Égész évszázak száraz, sablonos és sommás tár-
gyalása, miből csak nevek és számok fogyatékos váza 
marad a tanuló agyában: ez nem adhatja neki a tárgyalt 
korszakok bű képét, még kevésbbé töltheti be a lelkét 
a jó és nemesért való rajongással.« Rossz a földrajz, de 
még rosszabb a nemzeti nyelv és irodalomtörténet taní-
tása. A fiúk még helyesen írni sem tanulnak meg. Hibá-
san tanítják továbbá a bölcsészeti tárgyakat, meg a reá-
liákat is. Végre kemény bírálattal sújtja szerző az érett-
ségi vizsgálatot is, mely »a gimnázium számos félszeg 
intézménye között a legostobább*. Az érettségi eltörlendő 
s helyette ^észszerű évvégi vizsgálatokat kellene tartani«. 
Végül a tanárokhoz fordul e szavakkal: ^Neveljetek em-
bereket, ne bábokat, képezzétek az ifjúságot a helyett, 
hogy holt rendszerekkel butítjátok. Tekintsetek minden 
egyes tanulót szent feladatnak, mintha mindegyik saját 
fiatok volna.« — A füzet minden élessége mellett is esz-
méitető, kár, hogy fordítása kissé idegenszerű. 

** A »Gönczy-egylet« Filléres Füzetkéi az elő-
irányzott három sorozatban megindultak és eddig összesen 
16 füzetben a következő művekkel jelentek meg: 1. sorozat, 
piros füzetkék, gyermekek számára: 1. szám. Imaköny-
vecske, írta Csiky Lajos (ára 20 fillér). 2. szám. Játék-
könyvecske, írta Porzsolt Lajos (ára 16 fillér). 3. szám. 
Béri Balogh Ádám, kuruc brigadéros. 10—15 éves fiúk 
számára írta Eötvös K. Lajos (ára 8 fillér). 4. szám. Mil-
lenniumi szavaló könyvecske, összeállította dr. Varga 
Bálint (ára 40 fillér). 5. szám. Beszélgetés a hazaszere-
tetről, 12—15 éves lányok számára, írta Husz Lajos (ára 
6 fillér). II. sorozat, fehér füzetkék, a nép számára : 1. szám. 
Mit jelent a millennium ? írta Péter Gábor, két képpel (ára 
10 fillér). 2. szám. Bocskay, a hajdúk atyja, írta Simon 
Károly, két képpel (ára 10 fillér). 3. szám. Zelemér, vagy: 
a szegény árva és elhagyatott gyermekek mentsvára, írta 
Csurka István, két képpel (ára 8 fillér). 4. szám. Az ezred-
évi kiállítás ismertetése, szerkesztette Vásárhelyi József, 
12 képpel (ára 30 fillér). 5. szám. Hogyan lett az Isten-
nyilából Isten áldása, írta Simon István (ára 10 fillér). 
III. sorozat, zöld füzetek, tanügyi szakkörök, nevelésbará-

tok és a művelt közönség számára: 1. szám. A kézügye-
sítő oktatásról. Pályadíjat nyert két tanulmány, írták Kiss 
Jenő és Csurka István (ára 80 fillér). 2. szám. Az iskolai 
színjáték. Pályakoszorus két értekezés, írták Fekete Antal 
és Király Károly (ára 60 fillér). 3. szám. A nők vallásos 
nevelése, írta V.-né Székely Melinda (ára 20 fillér). 4. szám. 
Az ezredéves kiállítás ismertetése. (Szövege azonos a 
II. sorozat 4. számú füzetével.) Szerkesztette Vásárhelyi 
József (a szöveg közé nyomott 12 képpel és nagy, kettős 
képmelléklettel, ára 40 fillér). 5. szám. Kertészgazdászati 
jegyzetek, írta dr. Jőkay Mór (ára 50 fillér). 6. szám. A 
zene eredete. Irta dr. Komáromy Sándor (ára 20 fillér). 

** »A Protestáns Pap« f. évi negyedik száma a 
következő tartalommal jelent meg: 1. Ének ezredéves 
ünnepünkre. Sántha Károly. 2. Pro memória. Laukó Károly. 
3. Áldozócsütörtöki egyh. beszéd. Gödöllei József. 4. Pün-
kösdi egvh. beszéd. B. G. 5. Pünkösdi beszéd. Reichert 
Gyula. 6. Ima, millenniumi beszéd előtt. Pataky Sándor. 
7. Hazaszeretet. Millenniumi beszéd. Kálmán Dezső. 8. Ima 
a hazáról. Millenniumi beszéd után. Sántha Károly »Őr-
angyal* című müvéből. 9. Törvények és rendeletek tára. 
Kund Samu. 10. Különfélék. 11. Egyh. tiszti választások, 
papválasztások, halálozások. 12. Szerkesztői mondanivalók. 
A »Protestáns Pap* megjelenik havonként egyszer, a hó 
utolsó hetében Kölesden. Az előfizetési díjak egy évre 
4 frt, félévre 2 frt, negyedévre 1 frt. Lágler Sándor és 
Kálmán Dezső szerkesztői kiadókhoz küldendők Ivölesdre 
(Tolna várm.). 

E G Y HÁ Z. 
Egyházi aranykönyv. A tokaji ág. h. ev. egyház 

részére Gregersen György, a tiszai vashíd építője, mint 
hitsorsos az egyház javára 100 frtot ajándékozott. Kisérje 
Isten áldása a kegyes jótevőt minden vállalatában. 

A tisza-burai ev. ref egyház részére i f j . Bárczay 
Gyula úr egy szép orgonát ajándékozott. Az orgonát 
Országh Sándor és fia cs. és kir. udvari műorgona készítő 
budapesti cég készítette és állította fel. Teljesen új elől-
játszó pedálos, nyolc változattal bíró szép mű, melyet egy 
szakértő bizottság április 23-án vizsgált meg s azt úgy 
külső stylszerü szépsége, valamint belső szerkezetének 
szolid anyagból készült célszerű és ügyes berendezésénél, 
valamint kedves lágy, majd hatalmas és harsogó hangjá-
nál fogva kitűnőnek találta s hozzánk beküldött nyilat-
kozatában kijelenti, hogy a fent nevezett cég ismét egy 
remek orgonával gazdagította ev. ref. egyházunkat. 

Templomszentelés S.-Norwalkban. Virágvasár-
napján lélekemelő ünnepélyek között, óriási angol és ma-
gyar hivő közönség jelenletében ment végbe, az újonnan 
épült s.-uorwalki magyar református templom fölszente-
lési ünnepélye. Az ünnepélyen a magyar ref. lelkészi kar 
teljes számban megjelent. Áz összes egyházak képviselve 
voltak. Költői szárnyalású imát Jurányi Gusztáv trentoni 
leik. mondott, evangéliumot Dókus helybeli leik. olvasott, 
egyházi beszédet Demeter Bertalan new~yorki lelkész tar-
tott, a többi lelkészek pedig agendai cselekményeket vé-
geztek. Őszszel a szomszédos Bridgeporton lesz reform, 
templomszentelés. 



I S K O L A . 

A tanítók háza. A tanítók háza ügyében Eötvös 
Loránd elnöklete alatt az Andrássy-úti tanítóképzőben 
népes értekezletet tartottak, melyen az egyetemtől az óvó-
iskoláig minden iskolát számos előkelő tanító képviselt. 
Az eszmét kimerítően és részletesen Péterfy Sándor is-
mertette, Szerinte ebben a házban hajlékot találna minden 
országos egyesület s ezek között a tanítók kaszinója is. 
A gyűlés örvendetes tudomásul vette, hogy a közoktatás-
ügyi miniszter már értekezett és meg is nyerte a pénz-
ügyminisztert, hogy jótékony célú sorsjátékot engedélyezzen 
e célra. Ez a kérdés anyagi oldalát teljesen megoldaná. 
Ez idő szerint még csak az a kérdés, hogy a kaszinó 
elfogadja a közösséget, mert igen sokan féltik a kaszinó 
függetlenségét. Ebben a kaszinó még csak ezután dönt. 

Főgimnázium H.-Nánáson. H.-Nánás világi és 
egyházi elöljárói azzal a tervvel foglalkoznak, hogy az 
ottani hat osztályú ev. ref. gimnáziumot, a mely az utóbbi 
időkben közel 100,000 frtnyi alapítványhoz jutott, több 
helybeli pátronus bőkezűségéből, a millennium emlékére 
nyolcosztályúvá emeljék és új épülettel lássák el. Az új 
iskola helyéül azt a két nagy szomszédos telket szemelték 
ki, a melyek a város egyik legszebb pontján három utca 
által határolva fekszenek s a város és a ref. egyház tulaj-
donát képezik s alig hajtanak valami hasznot. A kor-
mánytól pedig 3000 frt évi segélyt szándékoznak kérni. 

E G Y E S Ü L E T . 

A budapesti református ifjúsági egyesület igaz-
gatóválasztmánya ápr. 27-én Szilassy Aladár elnöklete alatt 
tartott ülésében dr. Szabó Aladár egyesületi titkár részletes 
jelentést tett az egyesület téli félévi működéséről, elmondva, 
hogy az egyesület a maga heti felolvasásaival és heten-
ként egyszeri bibliamagyarázó összejöveteleivel, valamint 
a havi nagy estélyeivel mily áldásosán működik a művelt 
ifjúság igazi protestáns érzületének ápolásában s egyhá-
zunk és nemzetünk leendő intelligentiájának keresztyén 
hivatására eszméltetésében. A választmánv az egyesület 
három szegénysorsú tagjának (egy theologus, egy tanár-
jelölt, egy orvosnövendék) 20—20 frt segélyt szavazott 
meg és elhatározta, hogy az Evangéliumi Szövetség kül-
dötteit a magyar ifjúság nevében Iíováts Lajos tagja által 
angol nyelven üdvözölteti. — Örömmel hallottuk a titkár 
előterjesztéséből, hogy az ifjúsági egyesület nemes mun-
kásságát a fiaik sorsát szivükön viselő szülők mind többen 
és többen kezdik méltányolni, üaikat az egyesületbe kül-
dik, mert e bizalmas, családias körben épen azt nyeri meg 
az ifjúság, mit a kor »századvégi* szelleme teljességgel 
nem tud adni: evangeliumi hitet és komoly kötelesség-tudatot. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület április 27-iki 
összejövetelén, mely nagyon látogatott volt, Szilassy Aladár 
pénzügyi biró tartott szabad előadást, melyben a genfi 

reformátusok keresztyéni szeretet munkáját ismertette. Ér-
dekes közvetlen előadásában kiemelte, hogy Kálvin váro-
sában mily élénk keresztyén munkásság folyik, melynek 
egyik főjellemvonása az, hogy nem bálok, bazárok és 
más pénzfecsérlő és nagyrészt a hivalkodásnak szolgáló 
mulatságok formájában síppal, dobbal és trombitaszóval 
jótékonykodnak az emberek, hanem úgy, hogy a mit tesz 
a jobb kezök, azt nem tudja a bal; másik sajátsága a 
genfi szeretet-munkásságnak az, hogy minden jótékony 
egyesületnek és társadalmi tevékenységnek alapja az 
»evangeliastio«, az evangelium hirdetése és érvényesítése, 
s ezt a munkát főként a jómódú, előkelő urak végzik, a 
lelkészek és »evangyelisták« segítségével. — A tetszéssel 
fogadott előadás után az egyesület egyszerű szeretetven-
dégséget (thea és sütemény) tartott, melyen elhatározták, 
hogy május 5-én a skót és német ref. nőegyesülettel kezet 
fogva a hold-utcai iskola nagytermében az Evangeliumi 
Szövetség küldötteinek tiszteletére nagyobb kiterjedésű 
szeretet-vendégséget rendeznek. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Posch Sándor győri ev s.-lelkész és hitoktató, 

az ondód-pusztavámi gyülekezet minap megválasztott lelki-
pásztora április 27-ikén rövid súlyos betegség után élete 
25 ik évében hirtelen elhunyt. A korán elhunyt jeles fiatal 
emberben Posch Frigyes leveli lelkész egyetlen fiát, téthi 
Karsay Sándor volt dunántúli ev. püspök unokáját gyá-
szolja. Kiváló tehetségű, kedves modorú, nagyra hivatott 
fiatal ember volt, kinek halála Győrött és környékén mély 
és Őszinte részvétet keltett. Halálos baját, a vörhenyt hiva-
tása teljesítése közben szerezte. Béke hamvaira, áldás em-
lékére ! 

j- Farbaky József nyíregyházi ág. ev. lelkész, hegy-
aljai főesperes, az egyet, egyház főjegyzője április 2fí-án 
este Nyíregyházán szívszélhúdésben, élete 60-ik évében 
hirtelen elhunyt. Halála széles körökben keltett élénk rész-
vétet. 1836-ban születet Nyíregyházán, a hol atyja, Far-
baky Dániel szintén ág. ev. lelkész volt. Tanulmányai 
befejezése után pöspöki titkár volt Máday mellett, majd 
a zemplénmegyei Pardicson választották meg lelkésznek, 
a honnan 1873-ban Nyíregyházára vitték. Azóta folyto-
nosan Nyíregyházán paposkodott, híres szónok volt s egy-
házi tevékenységén kívül sokat dolgozott a közjó és poli-
tika terén is. Czékus püspök halála után komoly püspök-
jelöltje volt a tiszai kerület egy részének, de Zelenka Pállal 
szemben kisebbségben maradt. A király 1895-ben a Ferenc 
József-rend lovagjává nevezte ki. Farbaky halála előtt egy 
nappal még a presbyterium gyűlésén elnökölt. A nyíregy-
házi millenniumi ünnepségeknek Farbaky lett volna az 
ünnepi szónoka. Halálát özvegye, egyetlen leánya (Gizella) 
és testvére Farbaky István képviselő gyászolja. Temetése 
nagy részvéttel április 29-én ment végbe, a gyászszer-
tartást Zelenka tiszai püspök és Materny Lajos debreceni 
lelkész végezték. Béke poraira! (Nekrologját szívesen veszi 
a Szerk.) 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Kiállítási szállás lelkészek számára. Buda-

pesti theologiai akadémiánk igazgató-választmánya f. hó 
19-én tartott ülésében a mult évi egyházkerületi közgyű-
léstől nyert felhatalmazása alapján elhatározta, hogy az 
intézet internátusát a nyári szünidőre lelkészek számára 
szükség-lakásokká rendezteti be. Tizenkét lakószobát és 
tantermet rendes ágyakkal, ágyneművel, ruhaszekrénynyel, 
mosdó edénynyel felszerelve, megfelelő kiszolgálással a kiállí-
tás megtekintésére felránduló lelkészeknek rendelkezésére bo-
csát a következő feltételek mellett. A szállások június 15-étöl 
szept. 10-éig vehetők igénybe, kizárólag lelkészekés lelkészi 
családok által, előzetes jelentkezés mellett. A jelentkezés levél 
útján az intézeti széniornál ÍT. Kovács Kálmán, Kálvin-
tér 7. sz.) akként eszközlendő, hogy a jelentkező írja meg, 
mikor, hányadmagával és hány napra kiván szállást s min-
dig várja be a szénior válaszát. Kisebb szobákban 2—2 ven-
dég, nagyobbakban 3 — 4 szállásoltatik el. A szállásért egy 
napra fejenként 1 korona fizetendő, mibe az ágynemű és 
a takarítás díja is be van számítva; világítás, ruhatisztí-
tás azonban külön fizetendő. Négy-öt tagú lelkész-család 
(apa, anya és gyermekek) naponként 3 korona díjat fizet. 
A szállások első sorban a dunamelléki ref. egyházkerület 
lelkészei számára tartandók fenn, de ha van hely, más 
egyházkerületbeli lelkészek is befogadhatok. A szállás díja 
eltávozás előtt a széniornál fizetendő. Jelentkezések már 
május folyamán elfogadtatnak az érkezés idejének s a 
tartózkodás tartamának pontos jelzésével. Megjegyzem, 
hogy június 5—8-ig, a kiállítási látványosságok napjain, 
minthogy a theol. ifjúság akkor még együtt lesz, csak a 
tantermek rendeztetnek be szükségszállásoknak s erre a 
néhány napra csupán férfiakat szállásolhat el az intézet; 
szintén előleges jelentkezés mellett. Jelentkezések erre a 
néhány napra is Kovács Kálmán széniorhoz (Kálvin-tér 
7. sz.) intézendők. Június 9-kétől június 15-éig azonban 
vendégeket egyáltalában nem fogadhatunk, mert ez idő 
alatt a helyiségeket ki kell takaríttatnom. Budapest,' 1896. 
április 20-án Szöts Farkas, theologiai igazgató. 

* Az evangeliumi szövetség tagjainak fogadta-
tására rendezendő összejövetelekre a rendező bizottság a 
következő programmot állapította meg: 1. Péntek, május 
1. d. u. 5 órakor a ref. gimnázium dísztermében (Lónyay-
utca 4. II. em.) a prot. irodalmi társaság közgyűlése, a 
melyen a szövetség tagjait az elnök üdvözli. 2. Szombat, 
május 2. d. u. 5 órakor az ág. evang. egyház Deák-téri 
dísztermében (Sütő-utca 5. sz.) összejövetel a küldöttség 
üdvözlése céljából. Programm : 1. A közönség éneke (Erős 
vár 1. v.). 2. ima és megnyitó beszéd. 3. A küldöttek 
üdvözlése a két prot. felekezet képviselői által angolul és 
németül. 4. Üdvözlő beszéd a magyar ifjúság nevében. 
5. A küldöttség válasza. 6. Zárszó és ima. 7. A közönség 
éneke. (Erős vár 2. v.) Ez összejövetelre nők és férfiak 
meghivatnak. 3. Vasárnap, május 3-ikán d. e. 10 óra-

kor a hold-utcai református templomban németül, délelőtt 
fél 12-kor ugyanott angolul prédikál s a hold-utcai iskola 
(Hold-utca 17. sz. I. emelet) dísztermében este 6V4 óra-
kor a magyar közönséghez intéz beszédet a küldöttség 
egy-egy tagja. Ez utóbbi beszéd tolmácsoltatik. Nők és 
férfiak szívesen láttatnak. 4. Hétfőn; május 4-én délután 
5 órakor vallásos összejövetel a budai református tem-
plomban (Fazekas-tér). Ének, ima s a küldöttek beszédei, 
a melyek tolmácsoltatnak. Részletes programm később 
közöltetik. Ez összejövetelre is nők és férfiak meghivatnak. 
Budapest, 1896. ápril. 26. A rendező bizottság. 

* Lelkész beiktatás. Czinke István volt erdőbényei 
lelkészt április 26-án iktatták be Rimaszombatban új lelkészi 
állásába. Megérkezésekor hosszú kocsisor élén Baksay 
István kir. tanácsos főgondnok üdvözölte, a templomban 
pedig Batta György simoni-i lelkész mint egyházmegyei 
megbízott iktatta be, s ezután Czinke tartotta meg bekö-
szöntő beszédét. Hatalmasan, elragadólag beszélt. Templom 
után a presbvteriumban foglalta el székét, majd meg a 
hitfelekezetek üdvözletét fogadta és viszonozta. A beikta-
tási ünnepélyt 200 terítékű társas ebéd fejezte be, számos 
sikerült félköszöntővel. A derék lelkipásztort és írót, mi 
is szívélyesen üdvözöljük új helyén s működésére a nagy 
Isten minden áldását kívánjuk. 

P á l y á z a t . 

A miskolci ev. ref. főgimnáziumban megüresedett 
történelmi tanszékre pályázat hirdettetik. 

A tanszék főtárgya a történelem, melyet a gimná-
zium összes osztályaiban 18 órán, esetleg a szakmájába 
eső vagy azzal rokon más tárgyat is az egyházi törvé-
nyek által megszabott óraszámig tartozik a megválasztott 
tanár a tantárgyak évi beosztása szerint tanítani. 

A tanszékkel járó rendes tanári javadalom: 1200 frt 
fizetés, 200 frt lakáspénz és 50 frt ötödéves pótlék, mely 
400 frtig emelkedhetik. 

A megválasztott tanár, az ország, nyugdíjintézetnek 
jogosított és kötelezett tagia. Állomását 1896. szept. 1-én 
a szaktudományához tartozó értekezéssel tartozik elfog-
lalni, s a mennyiben eddig még rendes tanárképen nem 
működött, megválasztása egy évre ideiglenesen történik. 

Ha alkalmas pályázók hiányában tanári oklevéllel 
nem bíró tanárjelölt választatnék meg helyettes tanárul, 
évi fizetése összesen 800 frt lesz és választása szintén 
egy évre, ideiglenesen történik. 

Felhivatnak a pályázók, hogy folyamodványukat 
keresztlevelökkel, végzett tanulmányaikról, képesítésükről, 
eddigi szolgálataikról, egészségi állapotukról s védkötele-
zettségökről szóló bizonyítványaikkal együtt folyó 1896. év 
június 12-ig küldjék be a miskolci ev. ref. egyház alólírt 
főgondnokához. 

Miskolcon, 1896. ápril hó 2-án. 
Mikuleczky István, 

2—2 az ev, ref. egyház főgondnoka. 
HORNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPK8TEN 
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A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
ezredévi közgyűlése. 

Elnöki megnyitó. Felolvastatott az 1896. évi május 1-i közgyűlésen. 

Tisztelt közgyűlés! 
E nap, má jus elseje, a tavasz megnyílása 

a természet i esztendőben — fű-fa élecl, virágok 
nyiladoznak s madarak dalolnak, langyos a le-
vegő — a természet mosolyog, s az emberek 
kedélye felvidul. 

Hazánkban pedig a tavasz ez első napja 
egyszersmind nemzetünk életének egy új ezred-
évre virradása, melynek ünneplését ma kezdi 
meg Árpád népe e hazában, melyet hősi harc-
cal foglalt el ezer év előtt s honalapí tását , ma 
is fennálló a lkotmánya alapjainak lerakásával 
kezdet te meg s ma buzgó hálaadással zárja be 
első s nyitja meg második évezredét, a kegye-
lem Istene iránt, a ki annyi vész s viszontagság 
között is megóvta, fen tar tot ta e hazát, nemzetet, 
annak királyi t rónját , szent koronájá t és alkot-
mányát . 

Nem tehe tünk róla, tisztelt közgyűlés, hogy 
e millenniumi gondolatok és érzelmek egész 
valónkat áthatva, mint a körülöt tünk levő levegő: 
akara t lanul is az elmúlt ezerévre fordul minden 
emlékezetünk, s ez ezredévfordula t ra minden gon-
dolatunk és érzésünk s az előttünk feltáruló új 
évezredre minden vágyunk, s minden törekvé-
seink s feltételeink. A múltra, Isten iránti hálá-
val, a je lenre hazafias örömmel, a jövőbe Isten-
ben váló bizodalommal s szent elhatározással 
tekintünk. 

Ezek az érzések foglalják el a milliók szivét, 
lelkét. Minden igaz magyar szív feldobog az ezredév 
ünnepi érzéseitől, minden magyar ember lelke 
megtelik a hazafias gondolatok s őszinte áhítat 
meghatot tságával . De az egyesek érzelmei, gon-
dolatai, áhí ta ta összefoly, egybeolvad azokba a 
társaságokba, egyesületekbe, intézetekbe, csopor-
tokba, melyekhez az egyesek tar toznak, közös 

célok, é rdekek és érzelmek által egybekapcsolva. 
Ilyenek az egyes egyházak, felekezetek, egyházi 
csoportok s társulatok is. Kétségkívül együtt 
érez az összes keresztyén magyarság — az egész 
protes táns magyarság — kisebb körökben együtt 
éreznek egyes egyházi gyülekezeteink, összes 
iskoláink, egyes egyházi társula ta ink. Minden 
templomunkban, minden iskoláinkban hálaadó 
ünnepi istentiszteletek tar ta tnak. Püspökeink kör-
levelekkel hívták fel a kormányzatuk alatt levő 
összes egyházakat ós iskolákat az ezredéves or-
szágosünnepnek megülésére ; reformált egyházunk 
legfőbb kormányzó testülete, az Egyetemes Kon-
vent, a mult hó végén tar tot t ülésében hálaadó 
és oltalmat kérő buzgó imával fordult a népek 
Istenéhez, hazánk, egyházunk fentar tásáér t a 
múl tban s a jövőben. 

Elzárkózhatik-e e hazafias és vallásos érzel-
mektől, há t ramaradha t -e azok nyilvánításában, 
ép oly hazafias, mint vallásos egyesületünk, a 
Magyar Pro tes táns Irodalmi Társaság i s? Ma-
gyarságunk e hazában eze réves ; keresztyénsé-
günk 896 éves : protes táns val lásunk s egyhá-
zunk már -már négyszáz évre viszi föl eredetét . 
Irodalmi tá rsu la tunk, a lakulása óta még csak 
hét esztendőt számlál — ma született csecsemő, 
vagy alig eszmélő gyermek a száz és ezerévek-
hez mérve; de éret t férfiakból állván, hivatásá-
nak és feladatának magaslatán s céljai és törek-
vése teljes ön tuda tában van. S talán épen ez 
az ezredéves országos nemzeti ünnep alkalmas 
arra, sőt egyenesen fölhív reá, hogy számot 
vessünk magunkka l és feladatainkkal s e nagy 
ha tárponto t kiindulóul tegyük azok megközelí-
téséhez és eléréséhez. 

»Az idők gonoszak« — e csüggesztő s két-
ségbeejtő szót mindennap halljuk. De e szó 
mindenkor hallatszott s többé kevesebbé mindig 
jogosan. Az idők — az, Ó-, Közép- és Új s Leg-
újabb korban — minclig gonoszak voltak — mer t 
gonoszak voltak benne az emberek, az Eset óta 



s gonoszságukból még az Istenember tökéletes 
váltsága sem volt képes a bűnbe visszatérésre 
mindig hajlandó emberek tökéletlenségét teljesen 
kigyógyítani. Hitetlenség és tudatlanság, babona 
és bűn mindig volt s lesz, míg emberek lesznek, 
romlottnak nevezett korunkban sem több (talán 
még kevesebb, de a civilisatio és felvilágosodás 
világánál szembetűnőbb), mint bármikor. Ám a 
jóknak és igazaknak s mindenekfölött magának 
a civilisatiónak feladata, téríteni a hitetleneket, 
felvilágosítani a tudatlanokat, oszlatni a babona 
ködét s javítani az erkölcsöket, istenfólelemre, 
erényre és igazságra vezérelni az ingadozókat 
s általában mindenkit. Ezekben közreműködni 
feladata minden egyesnek a maga körében, fel-
adata a családnak, a társadalomnak, az államnak, 
ele legfőbb feladata az egyháznak és vallásos 
intézményeknek és társaságoknak. Ezek közé 
számlálja magát protestáns egyházunk ós leg-
közelebb Protestáns Irodalmi Társaságunk is. 
Eszközei bizonyára kevesek s ereje csekély; de 
feladatával tisztában van s akara ta erős kitűzött 
céljai munkálására s megközelítésére. Ezek a 
célok ki vannak mondva Alapszabályaiban és 
benne foglaltatnak — és részét teszik — a leg-
utóbb tartott Egyetemes Zsinatunk által hozott 
Egyházi törvényeinknek is. Ezekből reánk a val-
lási és erkölcsi fogalmaknak irodalmi úton tisz-
tázása s a vallásos ós erkölcsi életünk fejlesz-
tése jutott osztályrészül. Ezt vallásos iratoknak 
népünk közt terjesztése s a műveltebb és tanult 
osztály számára Protes táns Szemle című folyóira-
tunk s könyvilletményeink kiadása által kívánjuk 
eszközölni. Népies kiadványainkat csak az utóbbi 
két évben indíthattuk meg, s most is csak tisz-
tel t alelnökünk, Hegedűs Sándor nemes áldozat-
készségétől támogatva; a Szemle s könyvillet-
ményeink azonban kezdet óta, már nyolcadik 
évfolyamukat jár ják s anyagi erőink korlátai 
között is számos és terjedelmes, igen becses 
művekkel gyarapították magyar protestáns irodal-
munkat. 

De vájjon beérhetjük-e ennyi szellemi és 
erkölcsi s ikerre l? Egy társaságnak, mely min-
dig új tagokkal egészülhet ki s tőlök új meg új 
erőt meríthet s nincs az egyén sorsára kárhoz-
tatva, hogy megvénüljön, s munkaképtelenné és 
tehetetlenné váljék: új forrásokból folyvást meg 
kell újhodnia s eleven és tevékeny maradva, 
folyvást gyarapodnia kell. erőben ós hatásban. 
Külső, vagyis létszámban s anyagi erőben való 
gyarapodást tekintve, azzal fájdalom, nem dicse-
kedhetünk. Részint hanyagság s közöny, részint 
a szalmaláng gyors föl- és hamar ellobbanásának 
nálunk nagyon is uralkodó divatja inkább fo-
gyasztja tagjainak számát, mintsem növesztené. 

Tagjaink közül sokan még azon évek eltelte előtt, 
melyekre magokat kötelezték, lassanként elma-
radoztak; sokan éveik lejárta után kiléptek; sokan 
kilépés nélkül s többszöri felhívásra is, hátralék-
ban maradtak tagdíjaikkal, bár a folyó évben a 
hátralékok befizetésében örvendetesen tetemes 
haladás mutatkozott. 

De végre is, az Irodalmi Társaság fennál-
lása nem öncél. Célja a maga elé tűzött felada-
tok valósítása; ha ezek oly üdvösek és fontosak 
nem volnának, azt mondanók, szűnjék meg i n-
kább, mint tengődjék. De így keresnünk kell az 
utakat és módokat úgy kül-, mint belterjes fej-
lesztésére, erősböclésére. Azon kell lennünk; hogy 
egy központján kívül, kisebb központokat is te-
remtsen magának, melyek kisebb körökbe has-
sanak sugáraikkal s életet löveljenek közelebbi 
környezeteikbe. Budapest kétségkívül az ország 
szíve, mely minden ércleket maga felé von köz-
ponti súlyával; de világrendszerünk központja, 
a nap sem világít mindig egyenletesen s holdra 
és csillagokra is szükség van, hogy a világ soha 
se maradjon setétben. Több kisebb körökben 
világoló fény, ha a láthatár egyes részeit bevi-
lágítja, fényt terjeszt együtt az egészre. Ily kisebb 
körben világító lámpákra is szükségünk van, 
melyek együtt mindenhová elható fényt terjesz-
szenek. S a ki egyrésznek használ, használ az 
egésznek. S Isten mentsen, hogy értelmiségünk, 
buzgóságunk, hasznos munkásságunk mind a 
központban szoruljon össze s itt határozódjók. 
Vájjon Debrecen, Kolozsvár, Sárospatak, Miskolc, 
Pápa, vájjon Pozsony, Eperjes, Sopron, Győr — 
hogy egyebeket ne említsek — nem bírnak-e elég 
protestáns értelmiséggel, tudománynyal, buzgó-
sággal és társadalmi jelentőséggel, hogy meg-
annyi — ha csak vidéki — központokká is vál-
hassanak? Alakuljon mindenütt egy-egy Protest. 
Irodalmi Társaság, ha az egyetemesnek csak ága, 
vagy akár fiókja legyen is: melyek egy célra 
közreműködjenek, melyekben iclőről-időre felváltva 
tartsa összejövetelét, fentartva folytonos érintke-
zését, egész társaságunk: mily lendítő erő volna 
e szervezetben! 

Alkalmat nyújtana s ösztönt adna ar ra is, 
hogy a theologiai s egyházi tudományos kérdé-
sekben itt-ott felmerülő kérdések szabadon nyil-
vánuljanak, kölcsönös érintkezés által tisztáztas-
sanak! 

Mert ne feledjük el, t. Közgyűlés, hogy Tár-
saságunk virágzása és hatása egész protestáns 
egyházunkra sokkal közvetlenebb ós többoldalú 
lehetne e látszólagos megoszlás, tényleg azonban 
valódi közeledés által, ha a különböző elemek, 
melyek így centrifugál erők által haj tatnak, 
a bensőbb érintkezés vonzó ereje által egymás-



hoz közelebb vonzatnának s összetar tozóbbakká 
té te tnének. Mert t. Közgyűlés, irodalmi — tudo-
mányos és népies — munkásságunk még mindig 
nem a végcél, csak eszköz, vallási és egyházi 
életünk tisztábbá, melegebbé, bel ter jesebbé téte-
lére, melyre magyar pro tes táns egyházunknak 
oly igen nagy szüksége van, s mely — ez úgy-
nevezett gonosz időnkben — legfőbb felada-
tunk, hogy egyházunkat a h ideg közönytől és 
ezáltal a szétmállástól megóvhassuk. 

Ez legyen hazánk második évezrede küszö-
bén legszentebb törekvésünk, irányzó jelszavunk. 
S engedje meg a tisztelt Közgyűlés, hogy midőn 
időm lejártával, még egy évre meghosszabbí tot ták 
megtisztelő bizalmukat, most végkép s visszavon-
hata t lanul lelépve ez elnöki székből, ma meg-
választandó u tódomnak e jelszót hagyhassam tes-
t amen tumkén t . 

De mielőtt még, beszédem bevégezve, a köz-
gyűlést megnyi tnám, egy kedves kötelességet kí-
vánok teljesíteni. Az egész keresztyén vi lágra 
ki ter jedő munkásságú Evangelical Alliance kül-
döttségét van szerencsénk ma körünkben tisz-
telhetni ; nemzeti ünnepünk vonta őket körünkbe ; 
k i rá lyunknak hódolatot, nemzetünknek üdvöz-
letet, evangeliumi egyházunknak testvéri ölelést 
hoznak —- s jövetelüket néhány nappal azért 
siettették, hogy Irodalmi Társaságunk mai ünne-
pén is részt vehessenek. Isten hozta, fogadják 
mindnyá junk szives, meleg üdvözletét — ennek 
Társaságunk nevében tolmácsolására, midőn 
ezennel a közgyűlést megnyitom: felkérem Balogh 
Fe renc társunkat . 

Szász Károly. 

A M. P. Irodalmi Társaság VlI-ik 
munkaéve. 

Titkári jelentés. Felolvastatott a M. P. Irodalmi Társaság 1896. évi 
május 1-i közgyűlésén. 

Előkészítő ós alakuló gyűléseinket nem szá-
mítva, 8-dik közgyűlését ta r t ja jelenleg Irodalmi 
Társaságunk , melynek 7-ik munkaévérő l kívánok 
beszámolni. ITót esztendő, mily csekélység az idő 
végtelenségében, mily csekélység nemzetünk éle-
tében is, mely Isten nagy kegyelméből most ünnepli 
fennál lásának ezredik esztendejét, ü römzaj tó l han-
gos a haza földje Kárpátoktól Adriáig s a leg-
igénytelenebb honfitól elkezelve föl »a legelső 
magyar ember a-ig, a legkisebb társaságtól el-
kezdve föl az államig mindenki örül, mindenki 
ünnepel. 

De hát van-e okunk, van-e jogunk nekünk, 
mint írod. Társaságnak, ünnepe ln i? Azt hiszem, 
van. Igaz, hogy kicsiny társaság vagyunk s nagy 
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e redményekre nem hivatkozhatunk. De azt min-
denkinek el kell ismernie, hogy magasztos célra 
törekedve, jó munká t végezünk. Mert a protes-
táns egyházi i rodalomnak s különösen az egy-
háztör ténetnek művelése s az evangeliumi eszmék 
népszerűsí tése által kétségkívül mi is napszámosai 
vagyunk e hazának, melynek szellemi és erkölcsi 
épületéhez, midőn épen az evangéliumból hordo-
gat juk a homokszemeket , a honépítósben bizo-
nyára nem holmi » római cementtel®, hanem 
valódi evangeliumi erővel dolgozunk. Mi az iro-
dalom út ján és eszközeivel az evangéliumból, 
Is tennek ez örök hatalmából aka runk erkölcsi 
erőket, újjászülő ós megszentelő erőket vinni be 
a nemzet lelkébe-testóbe. 

Az evangéliumból és az evangél iummal dol-
goztunk az elmúlt esztendőben is. Mert mi csak 
azt tar t juk, hogy »más fundamentumot senki sem 
vethet azonkívül, mely egyszer vet tetet t s mely 
a Jézus Krisztus«. Hogy »e fundam en tumra ara-
nyat, ezüstöt, drágaköveketcc, avagy »fát, szénát, 
pozdorját« épí tet tünk-e, az ezután lószen nyil-
vánvaló, mert a »nap muta t ja meg ós a tűz 
próbálja ineg«. Mi csak azt tudjuk, hogy »az 
Is tennek nekünk adott a jándéka szerintcc igye-
keztünk jót és jól építeni. 

Három i rányban folytattuk tovább az iro-
dalmi munkát , mely a mult évi közgyűlés által 
reánk bízatott. 

Szerkesztet tük Társaságunk folyóiratát, a 
»Protes táns Szemló«-t, melynek a tudományt és 
egyházat érdeklő órtekezésszerű közleményei s a 
hazai és külföldi i rodalmat ismertető rovat jai 
mellé kisebb irányzó cikkeket s az egyház hazai 
ós külföldi életét felölelő egyházi szemlót csatol-
tunk. Amazokkal irányozni, eszméltetni kívánjuk, 
emezekkel tájékoztatni törekszünk olvasóinkat. 
Közönségünk, ál talában véve, kedvezőleg fogadta 
és előnyösnek ta r t j a a szerkesztésbe behozott 
újítást, mert úgy tapasztalja, hogy folyóiratunk 
ezzel közelebb jött a valláserkölcsi és egyházi 
élethez és szerves összeköttetésbe lépett a kort 
mozgató nagy eszmékkel. Egy-két ellenző szó 
azonban fölszólalt ellene, nem tetszik nekik az 
evangél iumnak az a tisztább ós határozot tabb 
hangja, mely közleményeinkben megcsendült . Nem 
tehe tünk róla, ele mi azt tar t juk, hogy nemcsak 
a keresztyén hitnek ós életnek, hanem a keresz-
tyén hit ós erkölcs tudományának is az élő 
Krisztus az éltető lelke ós igazi próbaköve. A 
theologiában minden tudományunk annyit ér, 
a mennyit építeni és használni tud a keresztyén 
egyházi, vallási ós erkölcsi életnek. 

Előkészítettük a Társaság folyó évi könyv-
kiadványát, mely dr. Lu tha rd t lipcsei theologiai 
t aná r ily című hires könyve lesz: »Felolvasások 



a keresztyén morálrólcc. A munka tíz felolvasás-
ban az erkölcsiség legfontosabb kérdései t tár-
gyalja, világos, erőtel jes e lőadásban és határozot t 
evangeliumi szellemben. Most, mikor az erkölcsi 
élet fogalmai körül akkora lazulás, magában az 
erkölcsi életben meg oly nagy ernyedtség tapasz-
talható, hiszszük, hogy Társaságunk időszerű 
munká t végzett e jeles ethikai mű magyar ra 
fordításával, mely az eredet inek immár a kilen-
cedik európai nyelvre fordítása. A művet, mely-
nek 15-ik ívét a napokban revideáltam, Csiky 
Lajos debreceni theol. t aná r fordítot ta le, a for-
dítás felülvizsgálását a Társaság t i tkára végezte. 
A 2 2 — 2 3 ívre ter jedő munka a kiállítási nyomda-
munkák összetorlódása miatt kissé megkésett , de 
május hó végéig valószínűleg egészen elkészül. 
A fordítás jogát Lu tha rd t professzor ké r tünk re 
ingyen volt szives átengedni, miért neki e helyen 
is köszönetet mondani kedves köte lességünknek 
tar t juk. Az ér tékes könyv a pártfogó, alapító és 
rendes tagok 1896-ik évi könyvil letménye lesz. 

Elkészült ós pár hét múlva szótküldetik a 
»Hercegszöllösi Kánonoka hasonmásos kiadása is, 
melynek közrebocsátására néhány évvel ezelőtt 
gróf Tisza Lajos pártfogó tag tá rsunk kezdemé-
nyezéséből aláírás ú t ján háromszáz ós néhány 
forint gyűlt össze, mely összeg a mult év végéig 
350 f r t ra emelkedett . A díszes kiadványt Mokos 
Gyula t aná r és jónevű fiatal egyháztörténész volt 
szives sajtó alá rendezni, ő készített hozzá tör-
téneti ós krit ikai jegyzeteket is, melyeket a szöveg 
végén szintén kinyomatunk. A Társaság millen-
nár is k iadványaként megjelenő művet a Iior-
nyánszky-nyomda készíti nemes ambitióval s nem 
sokára szétküldi, úgy az aláíróknak, mint az 
előfizetőknek. A XVI-ik századbeli é rdekes ős-
nyomtatványra Társaságunk tagjainak 50, mások-
nak 80 kr jával előfizetést is nyitottunk, mely 
körü lményre e helyütt is felhívjuk tagtársa ink 
pártoló figyelmét. 

Szépen halad Társaságunk a »Koszorú« című 
vallásos i ra tkák kiadásában. Mult évben a máso-
dik sorozatot bocsátottuk közre szintén tíz füzet-
tel, melyek a »Koszorú« XI—XX-dik füzeteit 
alkotják. A füzetkék szerzői és címei a követ-
kezők: Kalocsa Itóza: A bibliás asszony. Gsengey 
Gusztáv: A vadosfalvi pap. Payr Sándor : Náclasdy 
Tamás grófék háztája. Csiky Lajos : A vasárnap 
megünnepléséről . Vajda Ferencz: Két püspök 
anyja. Bányai Géza: Ilonka. Jámborné Székely 
Lilla: Egy öngyilkos-jelölt. Túri Farkas Imre: Egy 
eltépett biblia-levél. Szabó Aladár : Livingston Dávid 
utazásai ós felfedezései. Mint a felsorolt címek-
ből is látható, »Koszorú«-nk elbeszélések, élet-
rajzok és népszerű ismertetések alakjában törek-
szik a keresztyénség valláserkölcsi igazságait 

ter jeszteni s az olvasók lelkében meggyökerez-
tetni. Tá r saságunk működésének ez az ága széles 
kör re van tervezve; füzeteink némelyikét 10 — 1 5 
ezer, de mindenikét legalább 5 — 5 ezer példány-
ban nyomat juk. Örömmel je lenthetem, hogy a 
)>Koszorúcc első sorozatának áldozatkész Mecae-
nása, Hegedűs Sándor alelnök úr, a második 
sorozatot is bőkezű pár t fogásába vette s a szer-
kesztő tiszteletdíját ós a szerzők honorá r iumát 
összesen 446 f r tban tel jesen kifizette; tisztelettel 
közlöm a T. közgyűléssel, hogy ugyanez a buzgó 
Mecaenásunk szives volt megígérni, hogy a folyó 
évben megjelenő »Koszorú«-k harmadik soroza-
tának szerkesztői ós szerző tiszteletdíjait is fe-
dezni fogja s hogy báró Radák Ádám ú r a 
Károli-alapot az idén is 50 forint adománynyal 
volt szives gyarapí tani . Azt hiszem, hogy köz-
gyűlésünk minden tagja örömmel járul a választ-
mány ama javaslatához, hogy Hegedűs S. alelnök 
és br. Piadák Ádám pártfogó tag úr eme példás 
áldozatkészsége hálás köszönetünk kifejezése mel-
lett jegyzőkönyvünkben is megörökít tessék. 

»Ivoszorú«-nk ter jedéséről és kelendőségé-
ről I lornyánszky Viktor főbizományosunknak az 
első sorozatról beter jesztet t k imuta tása ad számot, 
melyet választmányunk 1895. október 15-iki ülé-
sében vizsgált át. Az 1894-ben kiadott első soro-
zat (I—X. fűz.) nyomatott 115 ezer példányban. 
A nyomdaköl tség volt '2000 fr t 97 kr., a ter jesz-
tési költség 135 frt 27 kr., összes költség 2136 frt 
24 kr. Eladatott az első évben 44 ezer példány, 
miből a tiszta bevétel volt 1009 frt 22 kr. A 
még fenmaradt előállítási költség-hiányt, 1127 frt 
02 kr t a Károli-alap fedezte, mely egyenesen a 
vallásos népi ra tkák k iadására van hivatva. Ennek 
a befektetet t összegnek el lenértékéül szolgál a 
bizományosnál rak tá ron marad t 42,817 pld. és 
az egyeseknél bizományba helyezett 27,117, Ösz-
szesen tehát 69,935 példány, a mi körülbelül 
1350 frt é r téknek felel meg. 

Ez, t. Közgyűlés, bár nem épen fényes, de 
kezdetnek kielégítő eredmény. Ha Társaságunk 
minden évben ál landóan 44 ezer példány nóp-
ira tkát adha tna el, ez oly eredmény volna, mely-
lyel egyelőre meg lehetnénk elégedve. Az 1895. 
évi forgalomról csak május hó végén lesz meg 
a végleges leszámolás s így most még biztos 
e redményről nem szólhatunk; de a mint a fő-
bizományos cég hozzávetőleges számítása sej-
teti, a Il-ik sorozat anyagi e redménye sem igen 
lesz ennél kedvezőtlenebb. Ez a kielégítő ered-
mény főleg két körü lményre vihető vissza. Egyik, 
hogy egyes lelkészeink és tanítóink példás buz-
gósággal karol ták fel a népira tkák ter jesztésének 
ügyét, első pi l lanatra belátván azt, hogy az evan-
geliumi népira tkák mily hathatós eszközei a val-



láserkölcsi nevelésnek. E tekinte tben Kutas Bálint 
törökszentmiklósi lelkészt ós Ilyefalvi Vitéz Kál-
mán budapest i hi toktatót kell különösen kiemel-
nünk. Másik a főbizományos Hornyánszky-cóg 
fá radha ta t lan tevékenysége, mely különösen a 
saját k iadásában megjelenő vallásos lapok, a 
»Téli Ujság«, meg a »Kis Tükör« ut ján jó ma-
gyar népünk körében lassanként állandó olvasó 
és vásárló közönséget nevel a «I\oszorú« fü-
zetei számára . Vajha lelkészeink s egyházi ós 
iskolai elöljáróságaink, kiket ebben az i rányban 
Válasz tmányunk megbízásából elnöki körlevél 
ú t ján megkeres tünk, szintén nagyobb és nagyobb 
számmal jönnének t ámoga tásunkra ebben a fon-
tos valláserkölcsi tevékenységünkben, mely meg-
győződésünk szerint szintén egyik módja az Isten 
igéje h i rdetésének s a keresztyén hit- és erkölcsi 
élet ápolásának. A vallásos iratok ter jesztése is 
igehirdetés , ha nem is élő szóval, de az irott, 
a nyomtatot t szó segélyével. Épen azért kívána-
tos volna, hogy Tár saságunk e mostani közgyű-
léséből is fe lkérné az egyházi és iskolai hatósá-
gokat, nevezetesen az egyházkerületek, egyház-
megyék és egyházközségek testületeit , hogy a 
népies i ra tkák út ján való hi tébresztés ós hiterő-
sítés nemes munká jában Irodalmi Tá r saságunka t 
minél hatá lyosabban támogatni szíveskedjenek. 

A »Koszorú« füzetekre vonatkozólag tiszte-
lettel je lentem végre, hogy Hegedűs S. ú rnak 
fent említett nagylelkű a ján la tá ra támaszkodva, 
válasz tmányunk a Ill-ik sorozat kia dasat is el-
határozta, hozzá tévén, hogy a füzetek lehetőleg 
képpel illusztrálva je lenjenek meg; a szerkesztéssel 
továbbra is dr. Kecskeméthy István kolozsvári 
theol. t anár t ag tá r sunka t bízta meg, a ki a folyó 
évi sorozatból immár három füzetet saj tó alá 
rendezet t s a t i tkár azokat 5 — 5 ezer példány-
ban kinyomatta . Te rvünk szerint a nyár folya-
mán még három, az őszszel pedig négy füzet 
fog megjelenni s ezekkel a Ill-ik sorozat is ki-
egészül a szokásos tíz füzetre. 

Tá r saságunk pénzügyi viszonyai az elmúlt 
hetedik pénztári évben nem mondhatók kedve-
zőknek. Régi sebünk, a tagdíj-hátralók, még to-
vább nőtt ós mérgesedet t . De igazgató-választ-
mányunknak mult októberi ülésében a hát ra lékok 
erélyesebb beha j tására irányuló határozatai kellő 
s ikerrel bíztatnak s remélnünk engedik, hogy a 
folyó évben helyre pótolhat juk azt a, bár cse-
kélyebb, de mégis sajnálatos tőke-csorbulást , 
melynek hibájába a viszonyok kényszere folytán 
beie estünk. Különben a pénztár helyzetéről, a 
számvizsgálat e redményéről és a folyó évi költség-
vetésről a pénzügyi bizottság fog külön jelentés-
ben részletesen beszámolni. 

Kiadványaival Társaságunk is részt vesz 

az ezredéves országos kiállításon, melynek köz-
művelődési osztályában minden eddigi kiadvá-
nyunkat : Szemlénk hót évfolyamát, felolvasá-
saink egy kötetét , könyvkiadványaink hét kötetét 
és »Koszorúcc-nk húsz füzetét csinos kötésben 
egy kis fal-szekrényben kiállítottuk. ITadd legyen 
Tá r sa ságunknak is nyoma a nemzet nagy munka-
ós erő-versenyében! 

Tagjaink száma a lefolyt évben meglehetős 
hullámzást mutat . Az általában mutatkozó vál-
ságot Tár saságunk is megérezte. A szegényebb 
sorsú lelkészek sorából, kik fölött leginkább 
megnehezül t az idők jarasa , többen kiléptek 
Társaságunkból . Pár to lnánk a szép ügyet, í r ják 
a kilépettek, de nem telik rá a sovány fizetés-
ből, magunk is alig tudunk élni. A jelentkezet t 
ú j tagok nehánynyal kevesebben vannak, mint 
a kilépettek. Ez is egyik jele az időknek! 

A halál is sokakat kivágott sorainkból. Név-
szerint csak néhányat említve : elvesztettük P a p p 
Gábor dunántúl i püspököt, Lukács Ödön felső-
szabolcsi esperest, Kovács Ödön nagyenyedi theol. 
tanár t , kik vá lasz tmányunknak is tagjai voltak ; 
továbbá Csikay Imre, Kovács Fe renc és Kalmár 
Lajos alapító tagja inkat s néhány rendes ós 
pártoló tagot. Haláluk érzékeny veszteség a köz-
egyh az ra, de veszteség Tá r sa ságunk ra nézve is, 
mely iránt mindenik igyekezett megtenni a ma-
gáét. Különösen Lukacs Ödönben vesztett sokat 
Társaságunk , melynek gyűlésein majd mindig itt 
lát tuk a lelkes férfiút, ki nagy ki ter jedésű egy-
házmegyéjének úgy szólván minden gyülekezetét 
részint tagjaink sorába bevonta, részint nagyobb 
évi adományok küldésére rábír ta . Elhunyt je-
leseink emlékének mi is szenteljünk pár kegye-
letes sort jegyzőkönyvünkben, megüresede t t he-
lyeiket a választmányban kötelessógszerűleg tölt-
sük be a jelen közgyűlésen. 

Mi pedig, kik az Úr nagy kegyelméből élünk 
és honf i társaink millióival együtt örvendezünk 
nemzetünk ezredéves ünnepén, tegyünk szent 
fogadást ez ünnepies pil lanatban, hogy nemcsak 
drága hazánknak leszünk továbbra is hű fiai, 
hanem arról sem felej tkezünk meg, hogy midőn 
a honszerző Árpád népével együtt ünnepelünk, 
ez az ünnep egyszersmind a honmentésben, a 
nemzeti lét védelmében és az a lkotmányos sza-
badság kivívásában oly sokat ós oly sokszor 
vérzett p ro tes tan t i smus ünnepe is; s hogy miként 
a honvédelem százados küzdelmeiben az Úr lelke 
és szent evangel iuma tar tot ta meg ezt a nem-
zetet, úgy jövőben is csak e jelben küzdve vé-
gezhet jük sikerrel a honmegta r tás ós állam-
építés dicső munká já t mind mi, mind a mi 
maradókaink. 

Szőts Farkas. 



I S K O L A Ü G Y . 

Az ezredév az iskolákban. 
Protestáns fő-, közép- és elemi iskoláink teljes szív-

vel és lélekkel vesznek részt nemcsak az ezredévi ünnep-
ségekben, hanem az ezredév rájok váró munkájában is. 

E héten az ünnepségek járták országszerte. Minden 
fokozatú és minden fajta iskolánkban ünnepi hangulat és 
ünnepi zaj uralkodott ezekben a napokban. Gyönyörű pro-
grammok szerint, melyekből egész collectio halmozódott 
össze szerkesztőségünkben, az érdeklődő szülők és ható-
ságok élénk érdeklődése mellett folytak le az iskolai ezred-
éves ünnepségek. 

Két fővonás domborodik ki belőlök. A hazafias és a 
vallásos vonás. 

Az előbbi, vagy háromszáz éven keresztül, csaknem 
kizárólagos sajátsága volt a protestáns, kivált a nyelvek-
ben is kizárólag magyar református iskoláknak. Ez ma, 
hála Isten, a többi iskolákban is így van. Közép- és fő-
iskoláink ma már csekély kivétellel, nyelvben és lélekben 
mind jó magyarok. Magyar nemzeti nyelv, hazafias magyar 
szellem uralkodik ma az egész felsőbb oktatás terén Magyar-
országon. E tekintetben bámulatos nagyot haladtunk s 
teljes elégedettséggel szemlélheti közművelődésünk ezred-
éves állapotát a nemzetlét felett őrködő magyar géniusz. 

A valláserkölcsi vonás, mely egykor szintén jel-
lemző sajátsága volt a protestáns nevelésnek, manapság, 
sajnos, nagyon meghalványult, elerőtlenült. Az egyházi 
iskolákban úgy a hogy még csak megtartattak az egyhá-
zias nevelés külső formái, de a lélek, a szív már itt is szín-
és erőtelen. Csak a neve, a szine egyházi és evangeliumi 
az iskolának, a lelke, a belseje azonban kevésbbé. A hiter-
nyedés és erkölcsi lazulás tünetei, korunknak e fő-fő bajai 
az iskolákban is aggasztólag mutatkoznak. Az állam fele-
kezetnélküli iskolái után indulnak az egyházi iskolák is, 
azok hitbeli szintelenségét és vallási közönyösségét kez-
dik magukra ölteni ezek is. Tanítanak, túlterhelnek egész 
a csömörlésig, egész a szellemi butításig, de a nevelő erők. 
az ethikai fejlesztés, a valláserkölcsi szellem ápolásáról 
megfelejtkeznek Oktatásügyünk millenniumi ünnepi zajába 
ez a komoly tény, ez a komor jelenség aggasztólag, 
zavarólag hat minden előretekintő, komoly szemlélőre. 

Iskolai ünnepségeink és örvendezéseink közepette 
ne felejtkezzünk el a meggyengült keresztyén nevelés meg-
erősítéséről', a meglazult evangeliumi közszellem fokozá-
sáról, az iskola evangelisatiojáról! A protestáns iskoláknak 
Magyarországon csak úgy van és lesz létjogosultságuk, 
ha bennök a helyes oktatás végzése és az okos haza-
fiság ápolása mellett, a magyar ifjúság evangeliumi 
keresztyén neveléséről el nem felejtkezünk, öntudatos és 
erőteljes evangeliumi nevelés nélkül középiskolát nem 
érdemes fentartani a protestáns egyházaknak. A reform, 
egyetemes tanügyi bizottság, melynek újjászervezése épen 
az ezredik évre esik, az evangeliumi valláserkölcsi nevelő 

erők restauralásával iskoláinkat pár évtized alatt ismét 
arra a népszerűségre és magas színvonalra emelheti, 
melyen azok a század elején a nemzeti nevelés kultiválása 
folytán állottak. 

Az ezredév nevelő munkájából iskoláinkra hatalmas 
és dicsőséges rész jutott. Elég e tekintetben a prot. isko-
lák millennáris évkönyveire és történeteire hivatkoznunk. 
Valóságos templomai voltak ezek az iskolák űgy a nem-
zeti közművelődésnek, mint a keresztyén valláserkölcsi 
életnek. Annak a 25—30 iskolának, most megjelent története 
igazi mestere lehet a jövő iskolájának. Az egyházi isko-
lák történetének azok a legmegragadóbb fejezetei, melyek-
ben a hit géniusza a, tudomány géniuszával kezet fogva 
együtt munkálkodtak, s azok a leggyászosabbak, melyek-
ben a szellemi haladás e két nemtője egymással megha-
sonlásban élt. Vigyázzunk, merítsünk tanulságot a multakból 
s igyekezzünk azokból a forrásokból venni fejlesztő erőket, 
melyek a mi valódi békességünkre és igazi haladásunkra 
valók. Azt követeli minden intézmény természete, hogy 
a mely erők megalapították, azok a legtermészetesebb fen-
tartói is Hit és tudás, keresztyén erkölcsiség és nemzeti 
közművelődés teremtették meg a múltban, ezek fogják 
fentartani a jövőben is egyházi iskoláinkat. Ezeknek az 
alapító és fentartó erőknek öntudatos ápolása és tovább-
fejlesztése volt az első ezredév tanulsága s ez legyen a 
második ezredév vezéreszméje a protestáns iskolaügyben. 
E jelben győztünk a múltban, e jelben győzelemre segít 
Isten kegyelme a jövőben is. Csak a megizmosodott 
valláserkölcsi erővel felfegyverkezve lehetnek iskoláink 
hivatott és hatásos tényezői a nemzet-élet amaz erkölcsi 
megújításának, mely a legközelebbi jövő elodázhatlan 
feladata, s a magyar nemzetnek életkérdése. Művelt ifjúsá-
gában és ifjúságából születik újra a nemzet, az idősebi) 
nemzedék, mint a vén fa, se beoltás, se átültetés által 
nem képes a megújulásra. 

Váradi F. 

T Á R C A . 

H o z s á n n a ! 
Imádság az ezredéves ünnepre. 

Népeknek atyja, világokat teremtő, országokat fen-
tartó nagy Isten! Legyen áldva a Te szent neved e mai 
nagy ünnepnapján a magyar nemzetnek. 

Ki ezer év előtt népünket ismeretlen hazából ez 
áldott földre elvezetted s ezt nekünk örökségül adtad. 

Ki e rokontalan nemzetet a népek tengerében fen-
tartottad: idegenné elmúlni nem engedted. 

Ki megvilágítottad előtte az utat a földi boldogság-
hoz s a mennyei üdvösséghez. 

Ki csodatételeiddel hazánkat romjaiból, nemzetünket 
sírjából annyiszor feltámasztottad. 

Legyen Neked hála a kincsekért, melyekkel földeket 



és sziklákat s emberi szíveket e honban gazdagon meg-
ajándékoztál. 

Legyen Neked hála a dicsőségért, melyet hazánk tör-
ténelmére tíz századon át lesugároztattál. 

Legyen Neked hála fenyítő csapásaidért, mikkel 
bennünket megjavítottál, a tisztító tüzért, melyen bennünket 
keresztül vittél, a megpróbáltatásokért, melyekkel nemze-
tünk lelkét megacéloztad. 

Áldd meg a mi nemzetünket a ránk következő űj 
ezredévben. 

Szállítsd alá a mi ivadékainkra a Te szent lelkedet, 
hogy minden nemzet nyelvén hirdessék a honszeretet, az 
emberiség, a béke, a felvilágosodás, a szabadság hitvallá-
sát; miként hirdették az első apostolok. 

Küldd le hozzánk a Te törvényeidet, miként leküld-
ted a Sión hegyéről a Te prófétád által. 

Ki e nemzetnek adtál erőt, észt és kedvet a mun-
kához, sokszorozd meg ez adományodat minálunk s tedd 
munkánk sikere által nagygyá mi hazánkat. 

Add a királynak — miként ős fejedelmünknek egy-
kor — a diadalra és oltalomra felszentelt kardot, mely 
ellenséget elűz, hűséget megjutalmaz. 

íme erős fogadást teszünk e napon, az új ezredév 
első napján, Te előtted, hogy szeretni fogjuk e hazát, 
szenvedélvlyel és szenvedéssel, erőnk hatalmával, szívünk-
nek lángjával; éltünk és javaink feláldozásával, s hazánk 
iránti kötelességeinket, miket őseinktől hagyományul vettünk, 
utódainkra örökségül hagyjuk. 

A Te áldásod áldja meg, a Te segedelmed erősítse 
meg a mi küldetésünk nehéz nagy munkáját, melynek 
minden alkotása a Te szent nevednek legyen megdicsőítése 
— az örökkévalóságtól az örökkévalóságig! Amen. 

Jókai Mór. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főiskolájának törté-
nete. 1631—1895. Irta Kis Ernő, főgimn. igazgató-tanár. Négy 

képpel. Pápa, 1896. 1—350 lap. Ára 1 frt. 

Az ezredéves ünnep nagybecsű és maradandó em-
lékei között kiváló helyet foglalnak el az egyes taninté-
zetek ez alkalomból létrejött monográfiái- Három régi 
főiskolánk, a debreceni, pataki és pápai, egyaránt köte-
lességének tartotta, hogy negyedfélszázados történetének 
képét megfelelő alakban megírassa és felmutassa. 

A debreceni főiskola története még nem teljes. A 
gimnáziumnak mintaszerűen, egy egész hivatott írói gárda 
által megalkotott története foglalkozik ugyan, a dolog ter-
mészete szerint, az egész kollégium történetével is, de 
magának az akadémiai szaknak története, szintén hivatott 
kézből, még ezután fog megjelenni. 

A sárospataki főiskola története rövid, de mesteri 
vonásokkal rajzolt teljes képben áll előttünk. Ez anya-

iskolánk történetének egyes részletei különben már előző-
leg, egyes kiváló alkalmak kapcsolatában megjelentek, s 
Szinyei Gerzson által most megírott »rövid történet«, vala-
mint az ehhez járuló »vázlatok és képek« azt az óhaj-
tást költik fel bennünk, vajha idő és mód nyújtatnék a 
jeles szerzőnek arra, hogy e főiskola monumentális törté-
netét is megalkothassa. 

Ha ő meg nem írja, nem tudom ki és mikor fogja 
megírni! 

Harmadik régi főiskolánk a pápai. Eredete szintén 
a reformáció kezdetére nyúlik vissza. Elismerés illeti a 
dunántúli egyházkerületet, hogy áldozatkészségével módot 
adott Kis Ernő főgimn. igazgató-tanárnak arra, hogy pápai 
főiskolánk történetét7 a részleges vonásokra is kiterjeszkedő 
teljes képben állítsa elénk. 

De elismerés illeti magát a derék szerzőt is, ki nagy 
feladatának becsülettel megfelelt. 

Az elmúlt századok viharaiban sokat szenvedett a 
debreceni főiskola, még többet szenvedett a sárospataki; 
de legtöbb vihar mégis a pápai főiskola »szabadon tenyésző & 
fáját* csapdosta és rongálta, mert ez ellen nemcsak a r. kath. 
reakció intézett erőszakos támadásokat, hanem belső bajok 
is hátráltatták fejlődését; nem egyszer, hanem háromszor 
tettek kísérletet más helyre való átplántálására. Hála a 
gondviselésnek, hogy mindezek dacára az ősi fa ma már 
végkép meggyökerezve helyén a legszebben virul. Álljon, 
növekedjék, viruljon századokról századokra! 

Szerző történetírói érzékkel választotta ki a főiskola 
életéből azon nevezetes forduló pontokat, melyek törté-
netének egyes korszakait határolják. Ehhez képest, mun-
kája 1-ső fejezetében kijelöli a negyedfélszázados történet 
egyes korszakait. 

Az első korszak az alapítástól (1531) 1660-ig tart; 
a nyugodt, békés fejlődés korszaka. 

A második korszak, melyet a szenvedések korsza-
kának nevezhetünk, igen találóan három kisebb szakaszra 
van felosztva, ú. m. »a gyanúsítások kora« (1660—1718.) 
»az üldözések kora* (1718—1752.) és »a száműzetés 
kora« (1752—1783.), a mikor az iskola, mely a pápai 
egyház és város tulajdona, az ellenséges hatalom által 
kiűzetik s a szomszédos Adás-Tevelen talál menedéket. 

A harmadik korszak »ex cineribus reviviscit* találó 
jelzést nyer. 1783-ban visszatér Pápára a száműzött is-
kola s új életet kezd a romok felett. E korszakban, mely 
máig terjedvén, több, mint 100 évet foglal magában, 
szintén több alrészt különböztet meg szerző. így először 
is tárgyalja az iskola történetét azon időpontig, mikor az 
a pápai egyház kezéből a dunántúli egyházkerület tulaj-
donába megy át, s ekként kerületi főiskolává lesz (1797) 
s hét év múlva az egyetemes konvent a debreceni és 
pataki főiskolákkal egyenrangúnak ismeri el. (1804.) Majd 
a jelen század történetét két főszakaszban adja, az 

* A pápai főiskola pecsétjén egy terebélyes fa van. »Szaba-
don tenyészik® felirattal R. K. 



első a szabadságharc leveretésével végződik, a második 
innen máig terjed. Közben kellőleg méltatva és ismertetve 
van a főiskola székhelyének kérdésében lezajlott három 
rendbeli erős harc, (1804—1809. 1839—1847. 1892—93.), 
valamint a főiskola két eredeti alkotó részének (theologia 
és gimnázium) jogakadémia (1861 —1883.) és tanítóképző-
intézet (1867—1890.) felállításával történt megszaporo-
dása, majd e két utóbbinak megszüntetése. 

A kültörténet mellett a íőiskola belső élete is, a ren-
delkezésre álló adatokhoz képest, minden korszakban 
ismertetve van. Az első korszakban a tanügyi viszonyok, 
a másodikban ezek mellett az anyagi viszonyok ösmer-
tetése külön-külön fejezetet nyer; a harmadik korszakban 
pedig teljes részletességgel ösmertetve vannak azon szer-
vezeti és rendszerváltozások, melyeken jelen századunk 
folyamán, a többi tanintézetekkel együtt a pápai főiskolá-
nak is át kellett mennie. 

A 21 fejezetre terjedő derék munkát függelékül a 
nevezetesebb tanárok rövid életrajzi adataival íejezi be 
szerző. 

A tárgyalás világos, az előadás élénk; az egész 
munkából látszik, hogy szerző kedvvel, s tárgya iránti 
szeretettel dolgozott; lelkiismeretesen gyűjtötte össze, szak-
értelemmel válogatta ki, hivatott kézzel dolgozta fel a 
munkához szükséges roppant anyagot. Műve a pápai fő-
iskola múltjának és jelenének tiszta képét nyújtja. 

Mindezekért szerző elismerésünket érdemli ki, mely-
nek összhangját egyáltalában nem akarjuk megzavarni 
pár apróbb botlásának, mely itt-ott tollhiba is lehet, fel-
említésével. 

A Pápán és Debrecenben, Török Bálint védelme 
alatt reformáló »Bálint papról« a 10-ik lap első jegyze-
teben ezt írja : »Teljes neve történetíróink (?) szerint Szikszai 
Hellopeusz Bálint volt.« Bizonyára szerző is olyan jól 
tudja, mint én, hogy ez egy nagy absurdum; kár volt, 
különösen megjegyzés nélkül lenyomatni. 

A hercegszőllősi kánonokat nem 1567-ben, de 1576-ban 
nyomtatták ki Pápán (11. lap). 

Esterházy Károly gróf még nem lehetett egri érsek, 
csak püspök (75. 1.). 

A theol. alapvizsgálat a tanfolyamnak nem negyedik, 
hanem második éve után van (324. h). 

Kocsi Csergő Bálint, a gályarab és pápai tanár soha-
sem volt Bottyán tábornok titkára (333. l.j, a mint ezt 
Mokos Gyula és Bévész Kálmán az Irodalomtörténeti 
Közlemények 1892. és 1893. évi folyamában kimutatták. 

A munkát Márton Istvánnak arcképe s a íőiskola 
három épületének rajza diszesíti, igen jól sikerült fény-
nyomatban. 

Kassa. Révész Kálmán. 

B E L F Ö L D . 

A m. p. irodalmi társaság gyűlései. 
Az idei közgyűlés valamivel lálogatottabb volt, mint 

rendesen szokott. Ebben talán az ezredéves ünnepnek, meg 
az »Evangelical Alliance« küldötteinek is van némi részök. 
Hangulata, szelleme szintén emelkedettebb volt a szokottnál. 

Közgyűlés előtt a választmány tartott ülést Szász 
Károly elnöklete alatt és Balogh Ferencz, Csiky Kálmán, 
Csiky Lajos, Hegedűs Sándor, Kiss Áron püspök, Petri 
Elek, Bévész Kálmán, Szabó Aladár, Szilassy Aladár, Szőts 
Farkas választm. tagok, Bendl Henrik pénztárnok, továbbá 
b. Vay Béla, Vargha László és Zoványi Jenő vendégek i 
jelenlétében. 

A pénzügyi bizottság jelentése a számvizsgálatról 
tudomásul vétetett. A Társaság mult évi bevétele volt 
4879 forint 83 kr., kiadása 5632 frt 78 kr., túlkiadása 
752 frt 95 kr. A túlkiadást az a körülmény idézte elő, 
hogy a tagok nagy része nem fizette be tagdíját, minek 
folytán a tagdíjhátralék több mint 9000 frtra szaporodott. 
Ezért a választmány azt az indítványt terjesztette a köz-
gyűlés elé, hogy a hátralékosok ezentúl évről-évre egyen-
ként is felszólítandók a hátralékok befizetésére. 

A kiadványokról szóló titkári jelentés alapján örven-
detes tudomásul vette a választmány, hogy a »Koszorú« 
füzetekből a folyó évben Ill-ik sorozat fog kiadatni, minek 
előállításához Hegedűs Sándor alelnök a szerkesztői és 
szerzői honoráriumok megajánlásával, báró Radák Ádám 
pedig 50 frt adománynyal járult; hogy a f. évi könyv-
illetmény (Luthardt : »Felolvasások a keresztyén morál-
ról*, ford. Csiky Lajos) nemsokára kikerül a sajtó alól, 
hogy a »Hercegszőllősi Kánonok* című díszes millenniumi 
kiadvány is nemsokára készen lesz és megküldetik az alá-
íróknak. 

A társaság közgyűlése, mely május 1-én 5 órakor 
tartatott, díszes közönség jelenlétében, emelkedett szellem-
ben folyt le. Az ülést Szász Károly püspök alkalmi imá-
val nyitotta meg, mely újítás a jelenvolt tagokra jó be-
nyomást tett. A gyűlésen jelen voltak: Kiss Áron és Antal 
Gábor püspökök, br. Vay Béla, Laszkáry Gyula. Hegedűs 
Sándor, Szilassy Aladár, György Emdre, Bachát Dániel, 
Hándel Vilmos, Papp Károly, Csiky Kálmán, Vámossy 
Mihály, Biberauer Tivadar, Farkas József, Csiky Lajos, 
Bévész Kálmán, Petri Elek, Zoványi Jenő, Veress József, 
Komáromy Lajos, Bernáth István, Gladischefwsky Károly, 
Vargha László, Földváry László, Molnár Sándor, Zelenka 
Lajos, Szabó Aladár, György László, Mokos Gyula, Hamar 
István, llyefalvi Vitéz Kálmán, Kovács Lajos, dr. Fromm 
Lajos, Szőts Farkas stb. az Ev. Ali. három küldötte. 

Majd Szász Károly püspök olvasta fel nagy tetszés-
sel fogadott megnyitó beszédjét, melyben különösen azt 
hangsúlyozta, hogy a társaság egyesületi és tudományos 
életnek felvirágzása érdekében üdvös dolog volna, hogy a 



társaságnak nagyobb vidéki központon lakó tagjai az 
anyatársasággal szerves kapcsolatban helyi társaságokká 
alakulnának, azaz hogy szervezzünk pl. Debrecenben, 
Kolozsvárit, Sárospatakon. Pápán, meg Pozsonyban, Sop-
ronban és Eperjesen irodalmi fiók-társaságokat, melyeken 
a tagok vallás-erkölcsi és theologiai felolvasásokkal egy-
részt az egyházi öntudatot fejlesztenék, másrészt a theo-
logiai tudományokat népszerűsítenék. A közgyűlés, az 
indítványok rendjén, a termékenynek ígérkező eszmét 
b. Vay Béla és Hegedűs Sándor hozzászólása után elvi-
leg magáévá tette, s egyszersmind utasította a választ-
mányt, hogy megvalósítás végett lépjen érintkezésbe a 
nagyobb protestáns központokkal s velők egyetértve igye-
kezzék a szép tervet minél több helyen megvalósítani. 

A megnyitó végén elnök szívélyesen üdvözölte a 
társaság illustris külföldi vendégeit, kik az Evang. Szö-
vetség képviseletében közgyűlésünkön megjelentek, majd 
felkérte Balogh Ferencet, hogy angolul üdvözölje őket. 
Balogh Ferenc hosszabb beszédben melegen köszöntötte 
az Ev. Szövetség embereit, kik közül Baedeker tanár 
válaszolt nagy tetszéssel fogadott lelkes beszédben, melyet 
Szabó Aladár tolmácsolt. (Az evangeliomi szövetség tag-
jainak ünnepélyes fogadtatásáról s itt végzett munkájáról 
Lapunk jövő száma hosszabb tudósítást közöl. Szerk) 

Ez ünnepélyes episod után Szőts Farkas olvasta 
fel titkári jelentését, mely egész terjedelmében Lapunk 
más helyén olvasható. A közgyűlés a titkári jelentés kap-
csán jegyzőkönyvi köszönetet szavazott Hegedűs Sándor 
alelnöknek, a ki a »Koszorú« szerkesztői és szerzői tisz-
teletdíjait 446 frt értékben a mult évben is fedezni szí-
veskedett és b. Radák Ádámnak, ki szintén a »Koszorú« 
költségeire ismét 50 frt. adományt küldött. A népiratkák 
terjesztése érdekében a közgyűlés felkéri az egyházkerü-
leti és egyházmegyei elnökségeket és az iskolai elöljáró-
ságokat. a vállalat támogatására. A jelentés többi részei 
tudomásul vétettek s a titkárnak elismerés és köszönet 
szavaztatott. 

A pénzügyi jelentés kapcsán a közgyűlés Bendl 
Henrik pénztárnoknak a félmentvényt megadta s gondos 
és sikeres működéséért elismerést szavazott, a hátralékok 
szorgalmazására pedig a tisztikarnak felhatalmazást adott, 
egyszersmind jóváhagyta a választmánynak úgy a fővá-
rosi tagdíjak, mint a vidéki tagok hátralékainak beszedé-
sére tett intézkedéseit. 

Ülés végén választások voltak szőnyegen. Szász 
Károly, ki a mult évben is csak ideiglenesen vitte az 
elnökséget, semmi szín alatt nem volt rábírható az elnöki 
tiszt megtartására. A közgyűlés sajnálattal vette nagynevű 
elnökének távozását, és Hegedűs Sándor indítványára 
egyhangúlag köszönetet és elismerést szavazott neki hét 
évi munkálkodásáért. Elnöknek pedig Szász Károly indít-
ványára egyhangúlag Gyurátz Ferenc dunántúli evang. 
püspököt választotta meg. Úgyszintén egyhangúlag töltötte 
be Balogh Ferenc javaslatára a megüresedett választmá-
nyi tagsági helyeket, megválasztván a fővárosi választ-
mányba Szilágyi Sándor történetírót, a vidéki választ-

mányba pedig Antal Gábor dunántúli püspököt, Zsigmond 
Sándor alsószabolcs-hajdúvidéki esperest és dr. Kecskeméthy 
István kolozsvári theologiai tanárt. 

Krónikás. 

KÜLFÖLD. 
A protestáns magyarság mozgalmai 

Amerikában. 
Az első magyar református istentisztelet megtartása 

után Clevelandban nemsokára azonban beállott annak 
égető szüksége, hogy a magyar reform, elem — kezet 
fogva természetesen a luth. atyafiakkal — rendszeresen 
organizáltassék, gyülekezetté tömöríttessék, egyszóval az 
az egyház tényleges megalapítása hivatalosan is pronun-
ciáltassék, hogy ekkép az egyházi funkciók államérvénye-
sen végezhetők legyenek, más oldalról, hogy a gyüleke-
zetet alkotó tagok is tisztában legyenek jogaik és köte-
lességeik felől. Ez, Isten megsegítő kegyelmével az 1891. 
év május havának 3-ik napján (a mely tehát az egyház 
megalakulása emléknapjának tekinthető) tényleg meg is 
történt, még pedig az által, hogy a gyülekezet lelkésze 
által előzetesen készített alkotmánytervezet a közgyűlés 
előtt felolvastatván, és megmagyaráztatván az a maga 
egészében, némi csekély módosítások megtétele mellett 
elfogadtatott és kötelező erejűnek nyilváníttatott az egyh.-
megyei felsőbb hatóság átnézési és megerősítési joga eset-
leges gyakorlásának fentartása mellett. 

Az »Erie« német ref. egyházm. helybenhagyván a 
javaslatot máj. 14-én tartott gyűlésen, a jelzett naptól 
fogva csakugyan életbelépett s mai napig érvényben van. 

Az isteni tiszteletek ekkor már a város keleti olda-
lán — hol legnagyobb számban voltak hitsorsosaink min-
den időben letelepedve — egyik népes forgalmú, s szép 
utcáján — hol a magyar ref. templom később fölépült 
— az E. Madison arenüen fekvő Trinity Chorch nevű 
angol methodista templomban tartattak, csak vasárnap 
délutánonként, mivel délelőtt az angolok vették igénybe a 
templomot. Az egyházközség a templomért havi 15 frt 
bért fizetett, inkább ajándék, mint bérösszeg gyanánt, mely 
voltakép nem is kívántatott. 

A misszionárius lelkész teendői ekkor már szerfelett 
megszaporodtak. Munkálkodása most már nem szorítkozott 
pusztán Clevelandra, néha működésének súlypontja ter-
mészetszerűleg ideesett minden időben, hanem fel kellett 
ölelnie munkálkodásának keretébe a közeli szomszédságok 
és a vidék magyar ref. népe lelki érdekeinek gondozását 
s minden irányban való megóvását is. Előbb Frairport, 
Lorain, majd Asthabula és Toledo ref. magyarsága lelki 
szükségleteit kelle kielégíteni. De sőt, ha ideje engedte 
volna, szükség lett volna rá, hogy az evangéliumot szét-
vigye a népeknek Pittsburgtól Chichagóig. 

Erre azonban fizikai erejének elégtelensége mellett 
még le kellett számolnia azon körülménynyel is, hogy neki, 

38 



a vallásos élet újból való meggyökereztetése mellett főkép 
oda is kell törekednie, hogy Isten dicsőségének hajlékát 
mihamarabb megépítse oly helyen, hol a magyarság állandó 
megtelepedettsége annak fönmaradását legtöbb garantiával 
veszi körül. 

Éles tekintetével csakhamar belátta, hogy erre posi-
tivumot nyújt Cleveland ref. magyarsága. 

A szent cél elérése tekintetéből már tehát legelső 
teendő volt egy alkalmas templomtelek megszerzése. Ide 
vonatkozólag a hivek körében kezdetett meg a gyűjtés, 
s a tényleges adományok, vagy Ígéretek s ajánlatok be-
szedése, A szent cél iránt való lelkesedés megnyilatkozása 
valóban elismerésre méltó volt, az a hagyományos hit-
hűség, az a századokon keresztül, a legnehezebb időkben 
legválságosabb korszakokban is meg nem fogyatkozott 
nemes protestáns áldozatkészség, mely átöröklött vér gya-
nánt ment a dicső ősökből a méltó utódokba, nem ta-
gadta meg magát, sőt méltóképen kimutatta erejét. Ki a 
mivel tudott, hozzájárult a szent cél előmozdításához. 
Munkások, kiknek maguknak sem volt kenyerök. kölcsön 
vettek pénzt, hogy egy követ helyezzenek Isten dicsősége 
hajlékának megépítéséhez. Ebből az időkből a legcseké-
lyebb adomány — ismétlem egyszerű munkás emberek 
részéről — legcsekélyebb 15 frt, leggyakoribb 28—30 frt 
volt, de egyáltalán nem hiányzott az 50—100 forintos 
kegyes adomány sem. 

A beiratkozott egyháztagok száma már ez időtájban 
150-re emelkedett. Ezen még mindég parányka szám azon-
ban. ha minden erejét megfeszítette volna is, a minthogy 
azt meg is tette, nem lett volna képes még csak kellő 
alapot sem vetni az egyház épületének. Hogy tehát a szent 
munka fönnakadást ne szenvedjen, az angol és német 
bitrokonok, sőt általában a magyar és idegenajkú nagy-
közönség körében is megkezdetett gyűjtés, sőt mi több, 
nemcsak Cleveland városában, hanem a közeli és távo-
labbi vidékeken egyaránt. 

Az idegenek között történt gyűjtést mind a lelkész 
eszközölte, fáradhatatlan buzgalommal keresve föl az egyes 
dúsgazdag gyárosokat, valamint az elismert nagy ember-
barátokat. Magyar telepekre a presb. felhatalmazásával 
egyháztanácsosok bocsáttattak ki, kik fáradságot s törődést 
nem ismerő buzgalommal keresték föl a magyar hajlékok 
magyar lakóit. 

Legnagyobb adományt a templomra a clevelandi 
magyar király: »King of Hungary«, Kundtz Tivadar szepes 
m. szül., római kath. vallású, dúsgazdag varrógépgváros 
tette, ki 500 frtos adományával jelentékeny lépéssel vitte 
előbbre a megvalósulás felé a clevelandi ref. templom 
építésének ügyét. Az általa aláíróit tekintélyes összeg, 
valamint nevének súlya több más angol gyárosokat is 
nemes, cselekedet véghez vitelére buzdított. Több gyáros 
100 — 150 frttal járult a szent célhoz, míg magános ide-
genek 10.—50 frttal segélyezték a szent ügyet. Két év 
múlva, tehát 1893-ban már oda jutott a templomépítés 
ügye, hogy az egyházközség rendelkezett olyan összeg-
gel, melylyel belemehetett egy épen kínálkozó, valóban 

nagyszerűen alkalmas fekvésű templomteleknek megvéte-
lébe. Ekkor a bankban, mintegy 1500 dollár (4000 frt) 
készpénze volt az egyháznak, melyet az egyházzal egy-
idős ref. férfibetegsegélyző-egylet 500 frtos adománynyal 
toldott és gyarapított meg. 

1280 dollár készpénzen most már megvásároltatott 
említett szép fekvésű telek kedvezményes áron az angol 
ref. missziótársulattól, a mely telek úgy a fölépítendő tem-
plom, mint az emeltetni később szándékozott paplak és 
iskola részére megfelelőnek mutatkozott. 

Cleveland. 0. 717 Kinsman str. 
Harsányi Sándor, 

missziói evang. ref. lelkész. 

N E K R O L O G . 

Reho János. 
(Szül. 1850. jan. 10., meghalt 1895. nov. 9.) 

Emlékbeszéd. Felolvastatott a felső-borsodi ev. ref. egyházmegye 
lelkész értekezleti közgyűlésén Sajó-Szentpéteren. 

Mi szép az élet annak, ki az Isten és haza szolgá-
latában élve, magasztos erkölcsi célokért küzdve meg-
nyeri legdrágább kincsül az öntudat édes jutalmát, pálya-
társainak méltó becsülését, híveinek osztatlan szeretetét. 
Mi szép az élet annak, ki a gyönyörűséges, de terhes 
pálya küzdelmei között lépten-nyomon érzi sorsának jobbra 
fordulását, szellemi és anyagi függetlenségét, hallja báto-
rító szózatát a hitvestársnak, ki gyöngéd kezével elsimítja 
homlokáról a bánat fellegét! Óh, szép, szép az élet annak, 
ki nyugodtan gondol övéire még az elválás után is, ki 
nem érzi a testében rejlő gyilkoló betegséget, ki az élet 
ellenmondásait, az emberek szívtelenségét ki tudja békí-
teni a hit. vigaszával, meg tudja aranyozni lelke derült 
világával! De a ki a boldogságot csak nevéről ismeri, 
ki könyezve nézi remény várainak összedőlését, ki minden 
nappal új csalódásokra ébred, ki zúgolódva panaszolko-
dik a világ által lenézett és vajmi kevés jutalommal ke-
csegtető pálya iránt, ki kétségbeesve gondol családja jövő-
jére : óh, az élet annak nem lehet szép s ha rózsa után 
nvul is tövisek szurdalják össze kezeit! 

De hát az élet, öröm és bánat, remény és csalódás, 
köny és mosoly vegyülekéböl áll. Boldog,' kinek Istenbe 
vetett rendületlen hite bánatát is örömmé, csalódását is 
újabb remények kút forrásává, könvjét is mosolylyá vál-
toztatja ! 

Azon férfiú, kinek emlékezetét e díszes körben jelen 
alkalommal óhajtom felújítani, azok közé tartozott, a kik 
azt mondják magukról: a példabeszédes könyvírójával: 
Nevetés közben is fáj az ember szíve! Ideális célokért 
küzdött mint lelkipásztor, független nyugalom és boldog-
ságért harcolt mint ember: de teljesen nem örülhetett 
sem magasztos céljai megvalósításának, sem független 
nyugalma és bolgogsága elérésének! Innen van, hogy nem 
tartozott az elégült emberek közé. Innen van, hogy a 
vála'sztott pálya keserűségei mellett észre sem vette annak 
gyönyörűségeit, függetlenségét, méltóságát. Innen van, hogy 
többször lehetett hallani ajakáról a zúgolódás fájó pana-
szát. mint a lemondás és megnyugvás vigasztaló beszédét. 

De hogy a korán elhunyt barát és pályatárs emlé-
kezetét lehetőleg híven felújítsam, hogy feleletet adjak 



amaz igaz könyekre. melyek gyászos koporsójára hullot-
tak, hogy letegyem az elismerés virágaiból font koszorút 
e díszes kör nevében jeltelen sírjára: óh, engedjétek meg, 
hogy bemutassam őt, mint lelkipásztort a terhes, de gyö-
nyörűséges pálya küzdelmei között, bemutassam őt, mint 
embert, családja és hazája iránti érzet szeretetének mele-
gével. lelkesedésével. Ha a kép megrajzolásához itt-ott 
talán erősebb színeket használok, ha fényoldalai mellett 
az árnyoldalakat talán nem igyekeztem feltüntetni a maga 
meztelenségében : mentsen ki azon általános felfogás, hogy 
sírok felett csak engesztelő szózat zenghet, mert az em-
lékezet szava kíméletlenül senkit nem bírál, nem vádol; 
inkább felejt és megbocsát. 

Minden habozás nélkül, lelkem meggyőződéséből 
kimondom, hogy nem ismerek szebb emelvényt e földön, 
mint a katódra, nem ismerek pályát, mely fontosabb, mél-
tóságosabb volna, mint a lelkészi pálya. Igaz ugyan, hogy 
e mai önző világ s e világban sok lelkipásztor is nem 
tartja sem a katédrát legszebb emelvénynek, sem a lel-
készi pályát legfontosabbnak, legméltóságosabbnak. De hát 
ennek az oka abban keresendő, mert ma minden pálya 
a szerint áll vagy esik, a milyen anyagi jutalmat képes 
biztosítani; csábító, vonzó ereje azonnal megszűnik, 
mihelyt a pálya nem nyújthat jólétet, rangot, méltó-
ságot ! 

Hirdetni Isten igéjét, templomban és templomon kí-
vül, plántálni a hit, remény és szeretet virágait, a kétel-
kedő keblekben irtani a gyomot és dudvát, hogy tisztaságban 
tündököljék a szív, mint az emberi érzések, indulatok, 
vágyak központja, világosság lenni a sötétségben, fel-
gyújtani a reménység csillagát sötét sírok fölött: óh, mi 
gyönyörű, óh mi felséges élethivatás! 

És a világ tán jutalommal, elismeréssel fizet a szent 
munkáért?! 

Ha jutalomnak veszsziik azt, midőn sok évi fára-
dozásunk, komoly előkészületünk után fölkeres a hívek 
bizalma. S vállainkra rakja az anyaszentegyház összes 
gondjait és terheit, hogy mi küzdjünk ő érettök földhöz 
ragadt szegénységben, lealázó nyomorúságban, de az erény 
és igazság diadalát, a híven végzett munka jutalmát pré-
dikálva síron innen, síron túl: óh, akkor elismerésről, 
jutalomról lehet szó. Ha jutalomnak veszszük azt, hogy 
mi is, miként Krisztus, életünket és vérünket áldozzuk fel 
a hívek javáért, boldogságáért, lelki üdvéért azon remény-
ben, hogy a jól végzett munka tudatában bírjuk lelkiis-
meretünk helyben hagyó ítéletét, megkapjuk oda fenn a 
hervadatlan koszorút: óh, akkor jutalomról, elismerésről 
lehet szó! 

Boldogult tiszttársunknak is ennyi jutalommal kellett 
beérnie. Élete delén lepte meg a gyilkoló betegség s még 
mielőtt tanuja lehetett volna a lelkészi özvegyek és árvák 
sorsa jobbrafordulásának, mielőtt a mi reménységünkkel 
gondolhatott volna a lelkészi pálya jól megérdemelt jutal-
mára, elismerésére: iszonyatos lelki-testi kínok között 
vált meg az élettől, hogy koporsójára őszinte könyeket 
hullatva boruljon le a részvét angyala. 

45 évre terjedő életében mennyi küzdés, mennyi 
hányattatás! 

Abauj-Tornamegyének Szent-István-Baksa nevű köz-
ségében született s mint a legtöbb falusi iskolából tanulni 
vágyó szegény ifjú. ő is a lelkészi pályára lépett nem 
kényszerítésből, de szive-lelke sugallatát követve. Csalo-
gatta Őt e pályára a hivatal egyszerűsége, tisztessége mel-
lett azon erős meggyőződés is, hogy milyen felséges hi-
vatás lesz az övé, ha mint a nép gyermeke elérheti 
vágyainak netovábbját! De még akkor ifjú szívvel, derült 

lélekkel az egyszerűség mellett nem látta a szúró tövi-
seket. miket a méltatlanság és üldöztetés szokott teremni 
az Úr prófétái részére. Tanult mind végig kitartó szor-
galommal az elsők között s mikor a pataki főiskolát el-
hagyta, egy képzett ifjú önérzetével, egy fiatal Timotheus 
lelkesedésével s mindenek fölött magasztos vágyakkal, 
nagy reményekkel kötötte fel palástját. Mikor aztán meg-
győződött arról, hogy az élet másképen osztályozza az 
embereket, mint az iskola, mikor látta, hogy a kápláni 
változatos évek csak újabb és újabb csalódásokat hoznak 
számára: lelkesedése lelohadt s többé nem bízott a fényes 
jövőben. Az anyagi gondok és zavarok is keserítették 
lelkét s ha prédikálta is Jézussal szólva : »az én országom 
nem e világból való«, hiányzott lelkéből épen a világgal 
való kibékülés s már ekkor befészkelte magát szivébe 
az elégületlenség nyugtalanító érzete. 

Új világ tárult szemei elé, midőn nyolc évi káplán-
kodás után a s.-kazai népes és virágzó egyház választotta 
meg papjává. 

Ez egyházban kezdődik és végződik lelkészi mű-
ködése ! 

Ha a jó lelkipásztortól csak annyit kívánna az 
egyház és társadalom, hogy katedráját végtelen sokra be-
csülve gyönyörű szónoklataival meggyőzze, megindítsa és 
tettekre buzdítsa hallgatóit, ha csak annyit kívánna, hogy' 
az igazság és erény országát terjeszsze gyülekezete kebe-
lében tűzzel, lélekkel, vasvesszővel, ha csak annyit kí-
vánna, hogy az egyház önkormányzati jogait megtartva, 
a szentesített törvényekből egy betűt sem engedve mind-
halálig védje egyháza igazait : akkor a megboldogult ki-
tűnő lelkipásztor volt. De ha az egyház és társadalom 
az emberekkel való bánásmódot még a személyeket is 
megválogatva, a lelkipásztori erények közé sorozza, ha 
szerinte az egyház anyagi jóléte, gyarapítása ép oly fontos 
teendő, mint az erkölcsi felvirágoztatás, ha szerinte a 
kígyói okosság és galamb szelídség sokszor többre be-
csülendő, mint a merev igazságért való kíméletlen harc: 
akkor az elhunytban meglátjuk ama kitűnő tulajdonok 
mellett a hibákat, gyarlóságokat is. Lehet, hogy ő mint 
lelkipásztor ama krisztusi elvek magaslatára akart emel-
kedni. hogy mindnyájan egyenlők, testvérek vagyunk s 
nincsen különbség úr és szolga között. De elfeledte, 
hogy mindaddig, míg lesz gazdag és szegény, a válasz-
falak le nem dönthetők. És ha mégis bátor lélekkel, szi-
lárd meggyőződéssel harcolnánk e válaszfalak lerombo-
lásán : első volna épen az Úr szolgája, a kit e romok 
eltemetnének. Lehet, hogy működésében a szigorú kálvini 
felfogás, az igazság meggyőző ereje és hatalma lelkesí-
tette : de elfeledte, hogy merev igazság szeretetébe a leg-
többször a szenvedély és gyűlölség hangja is beleszólalt. 
Lehet, hogy összes hibái és gyarlóságai régi lappangó 
betegségében gyökereztek, de végzetes tévedés, ha az Ur 
szolgája csak hirdeti a szeretet és békesség evangéliumát, 
de maga nem tiszta tükör sem a szeretetben, sem a bé-
kességben. 

Mint szónok kedvelt és népszerű volt. Kellemes 
külseje és hangja, bátor föllépése és meggyőző ereje lebi-
lincselték a hallgatóságot. Még betegen összeroskadva is 
lelkesedéssel hirdette Isten igéjét, s végtelen fájdalom bo-
rult szivére, midőn érezte, hogy nemsokára ki fog hullni 
kezéből az evangelium fáklyája. Mint káplán több helyen 
énekkart szervezett, másutt népkönyvtárat alapított, gyü-
lekezete templomából a diktaiási rendszert kiküszöbölte, 
templomát sok költséggel, de ízléssel kijavíttatta s a jól 
végzett munka teljesítésében bírta az öntudat édes jutal-
mát. Sokat fáradozott a testületi szellem fejlesztésén, ápo-
lásán s az értekezleti kör megalakítása körül neki nem 



muló érdemei vannak. Kezeim közt van még most is az 
a felhívás, melyben vendégszerető házához szeretettel hívja 
meg (1889. aug. 20.) a sajómelléki és bánvölgyi lelkészeket, 
a hol többen megjelenvén, másokat is csatlakozásra szólít-
ván fel, szükségességét kimondják az értekezleti körnek, 
mely aztán megalakulva behatóan foglalkozott a legfonto-
sabb napi kérdésekkel, tisztázta a csonka és kegyeleti 
évet, megvetette alapját az új gyámtárnak. E régebbi érte-
tekezleti kor helyett kevés szünet múlva megalakíttatott 
most egy éve tagokban megszaporodva, megizmosodva 
az egyházmegyei, mely az új gyámtár megalakításával 
halhatatlanná tette nevét egyházmegyénk történetében. És 
a megboldogult sokszor beszélt hévvel, lelkesedéssel ennek 
jövendő nagyságáról, mert az elvi fontosságú kérdéseket, 
indítványokat ő is itt gondolta helyén valónak megvilá-
gítani. 

Küzdött véglehelletéig a lelkészi hivatal emelése, 
anyagi függetlensége érdekében. Soha nem tudott kibékülni 
azon gondolattal, hogy miért épen az a pálya olyan mos-
toha, mely az öntudat édes nyugalmánál alig tud egyébbel 
fizetni?! Nem volt meg lelkében a kibékítő összhang, a 
megnyugvás derültebb világa. Inkább kételkedett, mint 
hitt sorsunk jobbra fordulásában. 

Küzdeni a létért a hit törhetlen szilárdságával, az 
akarat meggyőző erejével, hálásan fogadni Isten kezéből 
még a csapásokat is: minden embernek kötelessége volna. 
És hogy mégis sokan összeroskadnak a küzdelem hevében, 
hogy az elégületlenek tábora napról-napra szaporodik: 
oka az akaraterő meggyengülése, a vágyak és kívánságok 
sokasága, mely rendesen anyagi és erkölcsi bukást okoz. 
Több akaraterő és kevesebb kívánság, több hit és kevesebb 
költekezési vágy: ismét visszahozza a felzaklatott keblek 
nyugodalmát, csendességét. És végtelenül szerencsés az 
olyan ember, ki a kevéssel is meg tud elégedni, ki vágyait 
szűkebbre mérve meg tudja őrizni keble önérzetét, lelke 
függetlenségét. Hátha még boldog családi körrel is meg-
áldja Istene: megszületik a boldogság, mely karjain ringatja 
a megelégedés emberét. 

Es szerintem a lelkipásztornak, mint embernek, kettős 
mértékben kell bírni a fentebbi tulajdonságokat, ha azt 
akarja, hogy összhangzó legyen élete az evangelium tiszta 
tudományával, ha azt akarja, hogy a pálya küzdelmeit, 
nélkülözéseit megszentelje igénytelen, de áídásos életével. 

Megboldogult pályatársunk mint ember — fájdalom — 
a csalódások embere volt! Sokat remélt, várt az élettől. 
És mikor látta, hogy a reménység mint csalfa tündér nem 
váltja be Ígéreteit, mikor érezte, hogy a vele született 
szegénység hűségesen fogja kisérni még sírjába is: lemon-
dott a küzdelemről s összeroskadva, egy meghasonlott 
kedély tépelődő fájdalmával várta az utolsó órát. Pedig 
nem a sors volt ő iránta mostoha; mert ez adott a fáj-
dalom mellé elég örömet is. De ő nem tudta az örömet, 
boldogságot kellőkép megbecsülni. A ki pedig az élet apró 
örömeit, gyönyörűségeit semmibe nem veszi, az szivében 
sohasem fogja felépíteni a boldogság paradicsomát! 

Úgy gondolván, hogy a viharos múltú ifjú sebeire 
a családi élet hoz gyógyító balzsamot, megválasztása után 
kevéssel megházasodott, nőül vévén (1888.) nagynevű 
elődjének kedves és szeretetre méltó leányát. Nagy bol-
dogsággal kezdték meg együtt az életet: sírig tartó gyász-
szal, keserűséggel váltak meg egymástól. A férj hasonlított 
a saskeselyűhöz, kinek küzdelem kellett és megfelelő tér 
akaraterejének nyilvánítására; a feleség szelíd házi galamb-
hoz, ki megelégedett a férj hűséges szerelmével és növekvő 
kicsinyei gondos nevelésével. Ámaz abban lelte örömét, 
ha az ő magasztos vágyai, reményei teljesültek ; ez bol-

dog volt, ha kisded világát meg tudta óvni vésztől, vihartól. 
Amaz a küzdelmek és próbáltatás nehéz óráiban kétségbe-
esve fogyasztotta erejét, sokszor epés kifakadásokkal mér-
gezte meg a sanyarú életet; ez vallásos türelemmel szen-
vedett, várt, remélt és Istenben vetett hittel csókolta meg 
a sujtoló kezet. 

Tévedne azonban, ki azt állítaná, hogy megboldogult, 
mint családapa, nem teljesítette kötelességét. Szivének min-
den dobbanásával egész a féltékenységig ragaszkodott fele-
ségéhez s a kis betegek ágya mellett hányszor virrasztott 
hosszú éjszakákon át önfeláldozással még akkor is, midőn 
már érezte végzetes betegségét s magának is nyugalomra 
lett volna szüksége ? ! Családja javáért, boldogságáért meg-
tett volna mindent és bizonyára csak siettette halálát az 
a kínzó gondolat, hogy édes övéinek nem hagyhat egyebet, 
mint a sírig tartó nyomorúságnak és szegénységnek keserű 
érzetét. 

Mint az igazmondás barátja: meggyőződését bátran 
nyilvánította mindenkivel szemben. Tekintélynek csak az 
igazságot ismerte: földi hatalmasok előtt térdet-fejet nem 
hajtott soha. Községe ügye iránt melegen érdeklődve föltett 
szándékától el nem tért senki kedvéért. Hazánk jövendő 
nagyságát, boldogságát a függetlenség és szabadság zászlója 
alatt vélte elérni s e tekintetben a törhetlen jellemű haza-
fiak közé tartozott. Élénk figyelemmel kisérte a napi ese-
ményeket, társadalmi mozgalmakat s egyike volt azoknak, 
kik beszélgetéseikben elárulják a széles olvasottságot, éles 
ítélőtehetséget, emberismeretet és törvénytudást. Vitatko-
zásaiban sokszor erőt kíméletlenséggel párosított. Kedvenc 
eszméin napokig eltöprengett s nem tudott nyugodni addig, 
míg azokat meg nem valósította. De mert meggyőződését, 
kötelesség és törvénvtudását kelleténél többre becsülte, mert 
másokat szeretett meggyőzni, de meggyőzetni soha, mert 
szókimondó természetével sokakat kíméletlenül ostorozott: 
ezen tulajdonságok nagyon is megkeserítették életét s a 
körülmények kényszerítő hatása alatt sokszor be kellett 
ismernie csöndes óráiban, hogy bizony önmagának árt 
legtöbbet, ki végletekig harcol az igazság mellett! 

És hogy mégis nov. 9-én kialudt értelmi világa, 
megszűnt szive dobogása: az őszinte részvét olyan óriás 
közönséget hozott gyászos koporsójához, minőt ritkán lehet 
látni prot. lelkész temetésén. Egyik siratta az ékes szavú 
prédikátort, a jószívű embert, másik a gvámol nélkül 
maradt családot és mindnyájan vérző szívvel, megtört 
kebellel álltunk meg sírja fölött, elgondolkozván ama meg-
fejthetetlen kérdésen: A hűséges apostol kezéből, időnek 
előtt miért esett ki az evangelium lobogó fáklyája?! Es 
miért kellett még itt hagyni azt a családot, mely nagy 
fáradsággal keresheti meg könvnyel megsózatott kenyerét! ? 

Korán elköltözött barátunk! Te is egyike valál azok-
nak, kik beteges testben is lángoló lélekkel terjeszték Isten 
országát. Csalódásaidnak vége szakadt. A szánó részvét 
könyeit megérdemelted. Sirhalmod felett az ébredő tavasz 
pacsirtája és a húsvéti győzelem angyala hirdessen új 
életet, feltámadást! Es fogadd kedvesen azt a koszorút, 
melyet az elismerés virágaiból fontam jeltelen sírodra. E 
koszorúnak nem az ad becset, hogy én fontam, de az a 
magasztos hely, honnan nyújtom azt! Öh, mert azoknak 
a nevében nyújtom, kik mint pályatársak látták küzdel-
meidet, hallották fájó szived panaszát, siratják árván maradt 
családodat és egy szívvel-lélekkel rebegik: Legyen áldott 
emlékezeted! 

Szuhay Benedek. 



I R O D A L O M . 

** A budapesti protestáns országos árvaegye-
sület és árvaházainak története. 1859—1895. Hazánk 
ezeréves fennállásának emlékére az egyesület igazgató vá-
lasztmányának megbízásából írta Brocskó Lajos, az árva-
ház igazgatója. Budapest, 1896. Hornyánszky nyomdája, 
160 lap, ára 20 kr. — Szép és jó munkát végzett árva-
házunk választmánya és igazgatója azzal, hogy e derék 
egyesületünk és intézetünk mozgalmas történetét a millen-
nium alkalmából megíratta, illetve megírta. Kimerítő rész-
letességgel van itt feltüntetve az egyesület keletkezése, 
fejlődése és mai állapota. Az árvaház megalapítása, foly-
tonos növekedése és jelenlegi helyzete. Az alapítók, tovább-
fejlesztők és mai intézők munkássága. Az intézet vagyoni 
gyarapodása és mostani helyzete. A férfi és női választmány 
tevékenysége. A tanítás- és nevelésügy s az árvák elhelye-
zése. Szóval mindaz le van itt írva, mi az intézet szellemi 
és anyagi életére, múltjára és jelenére vonatkozik. Gyönyör-
ködve olvastuk a meleg szívvel, szerető gyöngédséggel írt 
történetet, mely a mustármag életéhez hasonló. Kicsiny 
kezdetből, hét árva nevelésével, kiket egy becsületes iparos 
gondozott, indult ez a szép intézményünk s ma 104 benn-
lakó és 34 olyan árvát gondoz, a kik családjoknál künn-
laknak. 1859-ben volt 2520 frt 80 kr. vagyona, 1572 frt 
31 kr. kiadása. 1895-ben pedig 338,623 frt 90 kr. vagyona, 
21,146 frt 56 kr. kiadása. Az intézet legnagyobb jóltevői: 
Wagner János 167,239 frttal, Zsivora György 13,500 írttal, 
Jószív egyesület 12.490 frttal, Küttel Jozefa és Schneider 
József s neje 10—10 ezer frttal; Koppv Mária és Bésán 
József 5—5 ezer frttal; báró Laffert Antal, Langheinric-h 
Lenke, gróf Karácsonyi Guidó 4—4 ezer frttal; Peja Ödön, 
Paphegyi Katalin, Riedle Miksa, Schulek Vilmos, Haggen-
macher Henrik, Pique-Dame-alapítvány 2—2 ezer frttal; 
25 egyén 1—1 ezer, többen 2—3—4—5 száz forinttal s 
közel száz jóltevő 100—100 frtos alapítványnyal. Az in-
tézet alapítói voltak: Bauhofer György, Hornyánszky Viktor, 
Hiberauer Tivadar, Palló Sándor stb., legérdemesebb elnökei 
és alelnökei: Palló Sándor, Székács József, Ballagi Mór, 
Kochmeister Frigyes báró; legrohamosabb volt a fejlődése 
Kochmeister Fr. idejében, ki alatt (1874—1891) az intézet 
új háza épült (1877) és vagyona 48 ezer frtról 325 ezer 
frtra emelkedett. Az árvaház körül Lapunknak az erkölcsi 
támogatás mellett az az érdeme is van. hogy 1861-től 1895-ig, 
azaz 35 év alatt 20,359 forint 59 krt gyűjtött krajcáros 
adományokból. — A rendkívül tanulságos könyvet, mely nagy 
gonddal és szépen van írva, a mellett csinos a kiállítása 
és olcsó az ára (20 kr.), melegen ajánljak olvasóink pár-
toló figyelmébe. A mü jövedelme az árvaházé, mely felül-
fizetéseket is szívesen fogad. 

** A pap, a nő és a gyóntatószék. Irta Ghiniquy 
Károly amerikai pap, angolból fordítva, Il-ik magyar 
kiadás, Chiniquy arcképével, 152 lap, ára 1 frt. Karcag, 
1896. Szodi S. kiadó tulajdona. — Ch. híres munkája, 
mely Amerikában 36, Angolországban pedig 30 kiadást 

ért s a többi művelt nemzetek nyelvén is száz és száz-
ezer példányban forog közkézen, úgy látszik, magyar nyel-
ven is nagy kelendőségnek örvend. A nagy erővel írt, 
szenzációs részletekkel bővölködő s a gyóntatószékkel való 
visszaélés botrányait leplezetlenül föltáró érdekfeszítő 
könyvre most a Il-ik kiadás megjelenése alkalmából is fel-
hívjuk az elfogulatlan magyar keresztyén világ figyelmét. 
Kapható Karcagon Sződi S. kiadónál. 

** Az iglói ág. h. ev. főgimnázium története, 
írta Páích Károly tanár. Igló, 1896. Schmidt József 
könyvnyomdája, 128 lap, ára 1 korona. — Ez is a mil-
lennium alkalmából készült tanügyi monográfia, a szeré-
nyebb igényűek, de nem a csekélyebb értékűek közül 
való. Igló a Szepesség öt középiskolája között, mint teljes 
főgimnázium csak'három évtizedes, de mint latin iskola 
már a XVI. században fennállott. Jelenlegi alakjában 
tisztán az iglói egyházközség alkotása s ma is ez a fen-
tartója, mely egyház kivált az utolsó száz év alatt élénk 
tevékenységet fejtett ki és rendkívüli áldozatokat hozott 
egyházi és kulturális intézményei fejlesztésére. Kultúr-
intézményei között legfontosabb a főgimnáziuma, mely-
nek a kézalatti füzeiben vázolt történetét az intézet 
derék öreg tanára, Pákh Károly a következő öt sza-
kaszban adja elő. I A régi latin iskola a XVI-dik és 
XVII. században. II. A progimnázium időszaka (1784 — 
1854). 111. Az alreáliskolával egybekapcsolt algimnázium 
és a főgimnáziummá fejlődés időszaka (1854—1864). IV. A 
nyolc osztályú teljes főgimnázium első időszaka (1864— 
1884). V. A főgimnázium története a középiskolai törvény-
életbeléptetése óta (1884—1895). A gondosan készült 
monográfia érdekes adalékul szolgál a magyar pro'estáns 
közoktatás és köznevelés százados fejlődéséhez. Felhívjuk 
rá az érdeklődő közönség pártoló figyelmét. 

E G Y HÁ Z. 

Az ezredéves ünnep egyházainkban 
széles e h a z á b a n e hó 10-én t a r t a t o t t meg. Az 
a lka lmi imádságok , é n e k e k ós beszédek ezrei től 
v i s szhangoz tak t e m p l o m a i n k falai, h i t fe le ink szivei. 
L é l e k b e n egygyé forrva , va l lásos és haza f i as érzé-
sektől meg i l l e tődve m o n d o t t há l á t m i n d e n igaz 
m a g y a r a kegye lem I s t enének , ki tíz század vé r -
z iva ta r j a közöt t s anny i b a l s z e r e n c s e s oly sok 
viszály u tán Á r p á d nemze té t kegye lmesen meg-
ta r to t t a , a másod ik évez red küszöbóhöz b é k é s e n 
e l ju t t a t t a ; és egy szívből, egy lé lekből szál lot t föl 
n e m z e t ü n k esdő imája , hogy a nagy Is ten á ldása 
á ld ja meg, s e g e d e l m e e rős í t se m e g e nemze t e t 
dicső h iva tá sa nehéz m u n k á j á b a n , mely a műve l t 
n e m z e t e k v e r s e n y é b e n r e á vá rakoz ik . 

Egyházaink az ezredéves kiállításon a május 
2-iki megnyitás alkalmával a többi főhatóságok között 
szintén képviselve voltak. Mindenik protestáns egyházkerület 



meg volt híva és két-két képviselővel vett részt. Refor-
mátus püspökeink közül Sz áss Károly, Szász Domokos, 
Kiss Áron és Antal Gábor püspökök, valamint az ágost. 
ev. egyház néhány főpapja is megjelent a fölemelő ünne-
pélyen, melynek az »ezredik év királya« környezetében 
tanúja és részese volt a nemzet minden egyházi, polgári 
és katonai főhatósága és méltósága, valamint a külföldi 
államok és udvarok képviselői is. A fölemelő ünnepség 
impozáns lefolyásával maradandó hatással volt minden 
jelenvoltra s különös lelkesedést keltettek a »legelső ma-
gyar ember« lendületes megnyitójának következő szép 
szavai: »Őszintén kívánom, hogy ez az összhang és test-
véries egyetértés terjedjen ki áldásthozólag mindarra, a 
mi szeretett Magyarországom boldogítására és jövőjének 
biztosítására szolgálhat, s hogy az eddig elért siker, min-
den elbizakodás nélkül, inkább hathatós ösztönül szolgál-
jon a további munkásságra és haladásra, kérvén az Istent, 
hallgassa meg esedezésünket s kisérje áldásával és oltal-
mával e kiállítást., a melyet ezennel megnyitottnak nyil-
vánítok«. 

Az ezredéves ünnepi isteni t iszteleten május 
2-án a Buda-vári Mátyás templomban az uralkodó pár 
és család valamint a diplomácia és az ország méltóságai 
jelenlétében nagy fényben és parádéval Vaszary Kolozs 
hercegprímás pontifikált, s ő tartotta az ünnepi beszédet 
is Lendületes, magasan járó volt e beszéd s különösen 
megkapó e mondása: »Kard foglalta el, kereszt tartotta 
fenn e hazát*. Hazafias szelleme és stylusa is kifogás-
talan, meleg, szívből jövő, szívhez szóló, szónokias. Kár, 
hogy a beszéd keresztyén vallásos alaphangját sokszor 
megzavarja a római kath. felekezeti erős kiszinezés, a 
szentek és a »regnum Marianum* folytonos emlegetése. 
Ilyeket nem ismer se a Jézus Krisztus, se az Isten igéje, 
mely mint teremtmény-istenítést még az angyalok tiszte-
letét és segítségül hívását is eltiltja. Az ilyenféle »emberi 
t a lá lmányokat bátran el lehetne hagyni a nemzeti ünne-
peknél, melyek különben sem kizárólagos felekezeti ün-
nepek. Nem azért tartotta meg az Úr a magyar hazát, 
mert uralkodó házából sok mennyei szent került ki s a 
Boldog Asszony képét zászlóira, pénzeire nyomatta e 
nemzet; ezek Sajónál, Várnánál és Mohácsnál, tudjuk, 
hogy mennyit segítettek. De megtartott az Úrnak a nemzet 
hű fiaiban megnyilatkozott kegyelme: az igaz hit, a mun-
kás szeretet, a tiszta erkölcs. 

Az Evangyéliomi Szövetség küldöttei, Bligh 
alelnök, Baedelcer, Knobelsdorf és Fischer-Sarassin comité-
tagok (a két első angol-, a harmadik németországi, a ne-
gyedik svájci) május elseje óta székes fővárosunkban időz-
nek. Részt vettek a M. Prot. írod. Társaság közgyűlésén, 
hol magyar és angol nyelven szívélyesen üdvözölt ettek; 
május másodikán jelen voltak a kiállítás megnyitásán ; ünne-
pélyes fogadtatásuk diszes közönség jelenlétében az nap 
d. u. 5 órakor a Deák-téri ev. nagyteremben ment végbe, este 
pedig Szilassy Aladár rendezett a tiszteletökre thea-estélyt; 
harmadikán d. e. Bligh lelkész angolul, Baedeker németül 
prédikált a hold-utcai templomban, este meg a hold utcai 

iskolateremben tartottak vallásos beszédeket; negyedikén 
Budán a fazekas-téri templomban tartott összejövetelen 
szólottak a közönséghez; május ötödikén este a skót, 
német és magyar (Lorántffy) nőegyesület rendezett tiszte-
letökre szeretet-vendégséget, melyben a főváros minden 
evang. egyházának képviselői (közel 300-an) megjelentek. 
Külföldi vendégeink budapesti tartózkodásáról Lapunk jövő 
számában részletesen értesítjük olvasóinkat. 

A debreceni ev. ref. egyházból. A debreceni ev. 
ref. egyház presbvteriuma legközelebb tartott gyűlésében 
elhatározta, hogy az idő által megkoptatott, híres nagy 
templom renoválását lehetőleg még ez évben megkezdeti. 
A javítási munkálatok több évre lesznek beosztva és sok 
ezer forintba kerülnek. Az egyház az árvatartó alapból 
mult év ápr. 1-től dec. 31-ig 64-3 árva és nyomorék gyer-
meket segélyezett 4817 frttal; 7629 frtot pedig a tar-
talékalaphoz és az árvaház építési alapjához csatolt. A 
folyó évi költségvetés 287,792 frt 21 kr. alapítványi tőke 
és ahhoz tartozó földbirtok után 17 ezer 340 frt 67 kr. 
bevétellel és ugyanannyi kiadással állapíttatott meg. 

I S K O L A . 

Az ezredéves ünnep iskoláinkban or-
szágszerte e hó 9-én tartatott meg, A kicsinyek 
iskoláitól föl a főiskolák érett ifjúságáig minclen 
fajú és fokozatú iskoláinkban elöljáróságok és 
szülők jelenlétében fölzendült az esdő könyör-
gés: »Isten áldd meg a magyart« és fölhangzott 
az ünnepélyes szózat: »Hazádnak rendületlenül 
légy híve, óh magyar«. Fő- ós középiskoláink 
legtöbbjébe érdekesen összeállított programmok 
hívták össze az érdeklődő közönséget, szülőket 
és elöljáróságot, a kik a gyermek- és tanuló-
ifjúsággal egy szívbe egy lélekbe összeolvadva 
ünnepelték meg az ezredéves nagy ünnepet. 

Tanítóképesítő-vizsgálatok, A tiszai ágost. hitv. 
evang. egyházkerület eperjesi kollégiuma tanítóképző-inté-
zetében az ez évi tanítóképesítő vizsgálatok június hó 
1.8-án veszik kezdetüket írásbeli vizsgálattal, s tartanak 

június hó 27-ig. — E vizsgálatok előtt június hó 8-ától 
kezdve a magántanulók vizsgálatai fartatnak. A szabály-
szerűen felszerelt folyamodványok május hó 25-ig a 
tanítóképző intézet igazgatóságához küldendők. A folya-
modás eredményéről mindenki jókor kap értesítést. Kelt 
Eperjesen, 1896. április hó 30-án. Gamauf György, ev. 
tanítóképző igazgató. 

A tanulók kiállítási fölrándulása ügyében meg-
történt minden előkészítő intézkedés. Az ezredéves kiál-
lítás igazgatósága kiadta a részletes tájékoztatót is, melyet 
eddig bizonyára megkapott minden vidéki iskola. Eszerint 
egy-egy csoportnak budapesti időzése három napban van 
megállapítva, a falusi iskolák gyermekei barakokban lesz-
nek elszállásolva s népkonyhában étkeznek; ellenben a 
többi iskolák tanulói szállást középiskolákban, reggelit, 
otthon, ebédet s délutáni kávét a kiállításon, vacsorát 



otthon kapnak. A programm életrevaló s a mi fő: a ki-
rándulás nagyon olcsó. Egy-egy felnőtt személynek csak 
9 frtba kerül, ha a XIV. zónából jön is. A 10 éven aluli 
gyermekek csak 6 frt 95 krt tizet, a falusi iskolák növen-
dékei annál is kevesebbet. Legfölebb az kétséges kissé, 
hogy a napi fáradtság után a serdülő fiú megelégszik-e 
vajas kenyér vacsorával, a mit a programm szintén kilá-
tásba helyez. Igaz, hogy délben három tál ételt, s dél-
után kávét meg két süteményt kap. A fölrándulásra szánt 
idő június 16 — szeptember 24-ig. 

Az elaggott tanítók érdekében A millennium 
alkalmából a hazai tanító-egyletek az egész országra ki-
terjedő akciót indítottak az iránt, hogy gondoskodjék az 
országgyűlés azokról a tanítókról, kik elaggott koruk miatt 
nem voltak fölvehetők az országos nyugdíjintézetbe. Leg-
utóbb a délmagyarországi tanító-egylet nyújtott be e tárgy-
ban a képviselőházhoz kérvényt. »Kegyeskedjék — úgy-
mond — szerencsétlen, elhagyott kartarsainkra nézve is 
örömünneppé tenni nagy nemzeti ünnepünket az által, 
hogy vagy foglalja be őket a nyugdíjintézet jótéteményeibe, 
vagy ha ez lehetetlen volna, teremtsen számukra a mil-
lennium alkalmából külön ideiglenes segélyalapot, hogy a 
természet rendje szerint immár különben is rövidre ter-
jedő életükben, legyen pár év, talán néhány hónap, vagy 
talán pár nap, melyről elmondhassák, hogy gondmentes«. 

Iskolai aranykönyv. Noszlopy Gyula országgyű-
lési képviselő, biharmegyei földbirtokos Csokalyon, az 
ezer éves ünnep emlékére, 2000 koronát tett le az ev. 
ref. egyházközségnél oly rendelkezéssel, hogy a tőke ka-
mataiból, a helybeli ev. ref. iskolába járó szegény gyer-
mekek felekezeti külömbség nélkül a legszükségesebb téli 
ruházattal elláttassanak. 

A debreceni főgimn. igazgatója Dóczi Imre, ki 
e minőségben ismert tehetségével és ügybuzgalmával magát 
két év alatt kiválólag érdemesítette, beadta ez állásáról 
való lemondását. Visszalépésének okául főképen a meg-
bírhatatlan irodai munkákat említi fel, minek következté-
ben a valódi igazgatói teendőknek, az intézet szellemi 
vezetésének és irányításának eleget nem tehet. Tanártársai 
mindnyájan érzik, hogy csakugyan emberfeletti munkát 
végez, de másfelől azt is tudják, hogy az ő igazgatása az 
intézetre csak áldásos lehet. Ép azért a magok részéről 
mindent elkövetnek, hogy igazgatói állásában megtarthas-
sák. E célból az egyházkerületet megkeresik, hogy a fő-
gimnázium igazgatói irodába egy már elkerülhetetlenül 
szükségessé vált, állandó segédet állítson be. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Nagypénteki Ref. Társaság szépen gyűjti az 
erőt és eszközöket, hogy célját, az elzüllött gyermekek 
otthonának felépítését, minél előbb elérhesse. A hozzánk 
beküldött legutóbbi kimutatás szerint: 

A nagypénteki társaságba beléptek: Festetits An-
dorné grófné, Pejachevich Lenke grófnő 500 frttal. Örökös 
tagul 100 frttal: Edelsheim-Gyulai Lipót báró, Edelsheim 
Gyulai Lipótné báróné, Odescalchy hercegnő és Pappszász 
Lajosné (P.-Tenk). Alapító tagul 50 frttal: Harkányi Fri-
gyes báró, Lévay Henrik, Nagy Sándor (Páty), id. Pálffy 
János gróf (Pozsony), Szlávv József és Tisza Kálmán. 

Rendes tagid 10 frttal: Nemes Jánosné grófné (Hidvég), 
Saxlehner András és Unger Antalné. Pártoló tagul : Ku-
binyi Dezsőné, Szinyéri László és Tóth Mariska. Adomá-
nyoztak: özv. Pogány Józsefné 25 frt. Györgyei Kálmán 
20 frt. Aigner Emilia, dr. Krajner Aigner (Betti), Pappszász 
Lajos és Pappszász Tamás 10—10 frt. Aigner Ferenc és 
Jahn L., és Fenyvessy Ferenc 5—5 frt. Apró adományok 
2 frt 70 k r , özv. Balogh Istvánné 2 frt, dr. Brezovay 
László, Dósa Imre, dr. Orlai Antal, Schindler Árpád és 
Szilágyi Emil, dr. Vrabély Armand l — 1 frt. P. J. 50 kr, 
A templomokban gyűjtetett: a Kálvin tériben 207 forint 
77 kr.. a Fazekas-tériben 201 frt 48 kr., a skót egyház-
ban 54 frt 7 > kr. Budapesten, 1896. évi május hó 4-én. 
SÍöts Albert, gondnok. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Király Ő felsége báró Bánffy 

Dezső miniszterelnököt a Lipót-rend nagykeresztjével, 
dr. Darányi Ignác földmívelési minisztert több miniszter 
társával egyetemben valóságos belső titkos tanácsossággal 
tüntette ki. Mindkét miniszter egyházunknak is nemcsak 
hű fia, hanem magas állást betöltő oszlopos tagja, kiknek 
kitüntetéséhez a hitsorsosok szívélyes üdvözlése is öröm-
mel társul. — A közoktatási miniszter az országos tanári 
nyugdíjtörvény végrehajtása céljából szervezett bizottságba 
Vámossy Mihály budapesti ref. főgimnáziumi igazgatót, 
egy évi tartamra ismét kinevezte. 

* Tanárjelölések Debrecenben. A debreceni ev. 
ref. jogakadémián üresedésben lévő kereskedelmi és váltó-
jogi tanszékre, az egyetlen pályázót dr. Ilelle Károlyt a 
tanárkarok közös gyűlése az egyházkerületnek megválasz-
tatásra legmelegebben ajánlotta. Ugyanezen gyűlésen a gim-
náziumi tanszékre pályázókat okmányaik alapján a követ-
kező sorrendben terjesztették fél a kerülethez: 1. Török 
Péter hajdú-böszörménvi, 2. Bodnár Lajos kisújszállási 
3. Bajcsi József pápai tanár. 

* Kiállítási szállás lelkészek számára. Buda-
pesti theologiai akadémiánk igazgató-választmánya ápril. 
19-én tartott ülésében a mult évi egyházkerületi közgyű-
léstől nyert felhatalmazása alapján elhatározta, hogy az 
intézet internátusát a nyári szünidőre lelkészek számára 
szükség-lakásokká rendezteti be. Tizenkét lakószobát és 
tantermet rendes ágyakkal, ágyneművel, ruhaszekrénynyel, 
mosdó edénynyel felszerelve, megfelelő kiszolgálással a kiállí-
tás megtekintésére felránduló lelkészeknek rendelkezésére bo-
csát a következő feltételek mellett. A szállások június 15-étöl 
szept. 10-éig vehetők igénybe, kizárólag lelkészekés lelkészi 
családok által, előzetes jelentkezés mellett. A jelentkezés levél 
útján az intézeti széniornál ÍT. Kovács Kálmán, Kálvin-
tér 7. sz.) akként eszközlendő, hogy a jelentkező írja meg, 
mikor, hányadmagával és hány napra kiván szállást s min-
dig várja be a szénior válaszát. Kisebb szobákban 2—2 ven-
dég, nagyobbakban 3—4 szállásoltatik el. A szállásért egy 
napra fejenként 1 korona fizetendő, mibe az ágynemű és 
a takarítás díja is be van számítva; világítás, ruhatisztí-
tás azonban külön fizetendő. Négy-öt tagú lelkész-család 



(apa, anya és gyermekek) naponként 3 korona díjat fizet. 
A szállások első sorban a dunamelléki ref. egyházkerület 
lelkészei számára tartandók fenn. de ba van hely, más 
egyházkerületbeli lelkészek is befogadhatok. A szállás díja 
eltávozás előtt a széniornál fizetendő. Jelentkezések már 
május folyamán elfogadtatnak az érkezés idejének s a 
tartózkodás tartamának pontos jelzésével. Megjegyzem, 
hogy június 5—8-ig, a kiállítási látványosságok napjain, 
minthogy a theol. ifjúság akkor még együtt lesz, csak a 
tantermek rendeztetnek be szükségszállásoknak s erre a 
néhány napra csupán férfiakat szállásolhat el az intézet; 
szintén előleges jelentkezés mellett. Jelentkezések erre a 
néhány napra is Kovács Kálmán széniorhoz (Kálvin-tér 
7. sz.) intézendők. Június 9-kétől június 15-éig azonban 
vendégeket egyáltalában nem fogadhatunk, mert ez idő 
alatt a helyiségeket ki kell takaríttatnom. Budapest, 1896. 
április 20-án Szőts Farkas, theologiai igazgató. 

* Vallástalanság elhatalmasodása. Párisban, mint 
egy pör folyamán kiderült, nagyban űzik a sátánkultuszt. 
A város több pontjain celebrálják a »fekete misét*. Mely 
abból áll, hogy a templomokból megszerzett szentelt ostyákat, 
egy fejjel lefordított feszület előtt visszaváltoztatják. Ennek 
a kultusznak van saját organuma is, »Le bulletin de diable* 
címmel, mely állítja, hogy nagy hódítást fog tenni. A szel-
lemes párisiak akár komolyan veszik a fekete misét, akár 
pedig a római kultuszt akarják vele kigúnyolni, egyaránt 
szomorú eltévelyedést és rossz szivűséget tanúsítanak. A 
vallási tévelygés netovábbja ez, mely egészen rávall a 
franciaországi századvégi erkölcsi elfajulásra. 

* Dél-amerikai protestánsok üldözése Peruban, 
Equadorban és Bolíviában a protestánsok nem léphetnek 
törvényes házasságra. Vagy r. katholikusokká kell lenniök 
vagy pedig más, türelmesebb országba kell menniök a 
házasság megkötése végett. Nemrég a chicagói metho-
dista lelkészek foglalkoztak e panaszszal s kérdést intéz-
tek e tárgyban a pápai székhez. Rampolla bibornok a 
pápa államtitkára megígérte, hogy meg fogja vizsgálni a 
dolgot s felhívja rá a pápa figyelmét. És most legközelebb 
az történt, hogy egy amerikai pár, mindketten protestán-
sok Callasban (Peru) összekeltek s a perui államtitkár 
egy rendeletben megtiltá e pár házasságának anyakönyve-
zését, azon az alapon, mivel nem a tridenti zsinat által 
megállapított szertartás szerint keltek egybe. íme az egye-
dül üdvözítő Róma egyházi praxisa, a hol szabadon ural-
kodhatik! 

A D A K O Z Á S . 
Az »Evang. Theologusok Otthona* javára: 
IX. Kimutatás. Francz Ede orsovai ev. lelkész gyűj-

tése 16 frt, török-kanizsai Schulpe György gyűjtése (Po-
zsony) 50 frt, Rűsbak Ádám gyűjtése (Losonc) 43 frt, dr. Deer 
Endre gyógyszerész (Aszódj 3 frt, Varga Márton ev. leik. 
(Tokaj) 5 frt, Güntber Ágost gyűjtése (Pozsony) 47 frt, 
Lerchner Lőrinc gyűjtése 10 frt, Ludig Emánuel ev. leik. 
gyűjtése (Kukmér) 22 frt, Schön Károly csizmadia gyűj-
tése (Pozsony) 7 frt 50 kr., Pulay Gábor ev. leik. gyűjtése 
(Tert) 1 frt 42 kr., Mascblena József ev. leik. (Zsolna) 1 frt, 
Winkler L. és Makai N. tanárok (N.-Várad) 1 frt Össze-
sen 206 frt 92 kr. 

X. Kimutatás. Özv. Palléner Istvánné (Pozsony) 50 frt, 
Király Kálmán ev. leik. gyűjtése (L.-Szt.-Ivánon) 22 forint 
90 kr., Draniska Albert ev. leik. gyűjtése (Kis-Szeben) 8 frt 
10 kr., Blaskovics Miliduch ev. leik. gyűjtése (Hont-Somoson) 
13 frt 50 kr., Brózik Titus ev. leik. gyűjtése (Háj-Turóc) 
10 frt, Munker Sándor gyűjtése (Pozsony) 21 frt, evang. 
gyülekezet (Költse) 3 frt, Bortnyik Gv. ev. leik. 3 forint, 
dr. Schreter Gyula vasgyári orvos (Vándorhegy) 1 forint, 
Kuna Gy. újabb gyűjtése (Pozsony) 12 frt 10 kr., Simo-
nides János ev. leik. gyűjtése (Szécsény) 3 forint, Polgár 
János ev. leik. gyűjtése (Meszlin) 9 frt 60 kr., Blázy Lajos 
ev. leik. gyűjtése (Kis-Kőrös) 27 frt., Zsakó János ev. leik. 
gyűjtése (Őskü) 7 frt, Grüneberg Frigyes (Pozsony) 2 frt, 
Bélák István ev. leik. gyűjtése (Csabdi) 1 frt 50 kr., Reich 
Sándor ev. leik. gyűjtése (Tolna-Bikács) 4 frt 50 kr , Liffa 
János ev. leik. gyűjtése (Szemlak) 7 frt 85 kr., Nitzsch Gy. 
(Wiabauer ívén) 1 forint, ev. gyülekezet (Récse) 2 forint, 
összesen 210 frt 05 kr. 

XI. Kimutatás. Kiss Lajos ev. leik. gyűjtése (Moba) 
2 frt 75 kr., Farkas Mihály ev. leik. gyűjtése (N. Geresd) 
5 frt Munker Anna asszonyság (Sopron) 20 frt, dr. Haubner 
Rudolf (Sopron) 100 frt, Kéler Napoleon (Bpest) 50 frt, 
Ferenczy Sándor 1 frt, ev. gyülekezet (F.-Varsánd) 4 frt, 
Csepregi György ev. lelkész (F.-Varsánd) 50 kr., Zimmer-
rriann Andor ev. leik. gyűjtése (Gölnicb.) 2 frt. ev gyülekezet 
(Gölnicb.) 10 frt, Walko Mihály (Gölnicb.) 1 frt, Fischer 
Károly (Gölnicb.) 5 frt, ev. hívek (Gölnicb.) 17 frt 40 kr., 
Polony G. János (Breznób.) 220 frt 4-5 kr., Stehlo Gy. ev. 
leik. gyűjtése 3 frt, dr. Schreter Gyula gyűjtése (Nándor-
hegy) 5 frt, a mramoráki ev. konfirmandusok Seultety S. 
ev. lelkész útján 6 frt 38 kr., a gálosi evang. gyülekezet 
Scuh A. leik. útján 13 frt, a csöngei ev. gyülekezet ado-
mánya 10 frt, a csengei ev. hívek perselyadománya 7 frt 
46 kr. Összesen 483 frt 94 kr. 

Az eddigi gyűjtés összesen 2644 frt 72 kr. A kegyes 
adakozóknak hálás köszönet. 

Pozsony, 1896. március hó 27-én. 

Dr. Masznyik Endre, 
theol. akad. igazgató 

180/1896. P á l y á z a t . 

Az államsegélyben részesülő pesti reform, főgimná-
ziumon betöltendő német nyelv és irodalmi tanári állásra 
pályázat nyittatik. 

Pályázhatnak reformált vallású, a kijelölt tanszakra 
képesített okleveles tanárok. 

E tanszék javadalma egyelőre 1200 frt törzsfizetés 
400 frt lakáspénz, öt évenként (öt ízben) 100 frt fizetés-
pótlék s megnyílandó üresedésekkel fokozatos előléptetés 
(1300, 1400, 1600, 1800 frt törzsfizetésre és 500 forint 
lakáspénzre.) 

E tanárt az egyháztanács ajánlatára a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter nevezi ki. 

A kellőleg felszerelt pályázati folyamodványok a pesti 
ref. egyháztanács elnökségéhez (Budapest, Kálvin-tér 7. sz.), 
f. é. június hó 5-ig küldendők be. 

A pesti ref. egyháztanács 1896. ápril 30-iki üléséből. 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPB8TRN. 



TÁN* 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

.Szerkesztőséi?: 
IX. kerület, Pipa-utca 1£3. szám, hová a kéz i ra tok 

c imzendök. 

Kia<ltf-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), h o v á az elöfiz. és h i rde t , d í j a k in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési á r a : 

F é l é v r e : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 30 kr. 

Nemzeti örömünk, nemzeti ünnepünk. 
Ezredévi beszéd budapesti theol. akadémiánkon. 18%. május 9-én. 

Az Urnák kegyelmességiről emlé-
kezem és dicsői lem az Urat mind-
azokért, melyeket velünk cselekedett.. 
az ő irgalmassága szerint és az ő ke-
gyelmességinek sokasága szerint. 

Ézsaiás 63. 7. 

Nemzeti ünnepségek esztendejét éljük. »Ezer 
esztendeje annak, hogy a magyarok itt laknak.« 
Ünnepi zaj morajlik körülöttünk, ünnepi han-
gulat, áracl "szét sziveinkben. Király és nemzet 
szent áhítattal rebeg hálát a nemzetek Urának, 
a királyok Királyának azért a nagy kegyelemért, 
hogy oly sok küzdés között s oly sok viszály 
után, békében, jóllétben él nemzet e hazán. 

Ezredévi ünnepségeinknek e napokban a 
vallás-erkölcsi mozzanatai vannak soron. Ma az 
iskolák, holnap a templomok ünnepelnek Kár-
pátoktól Adriáig. Vajha az ünnepségek szédítő 
zajában és szemkápráztató látványosságai között 
azok az erkölcsi hatások és erők lennének a leg-
maradandóbbak, melyeket a templomok ezrei ós 
az iskolák tízezrei a nemzet minden egyes tag-
jára kilövelni vannak hivatva! Ez lenne az 
ezredévnek igazi erkölcsi megünneplése ! Mert 
ez ünnepélyes pillanatban minden magyarnak 
be kell ismernie azt, hogy az elmúlt ezerévben 
az Úr kegyelme tartotta fenn csudálatos módon 
e nemzetet ; Isten műve, Isten csudája, hogy 
áll még hazánk. Sajó és Várna, Mohács és Világos 
után mindannyiszor az Ur hatalmas ereje emelt 
föl elestünkből. Az Úr hadakozott éret tünk és 
ő küldött szabadítókat, a kik bennünket sorra 
kihoztanak bűnös rabság földéből, külszolgaság 
házából, boldogság hajnalára, szent szabadság 
napjára. 

»Az idők, a népek éktelen viharja 
Elfújj, volna minket, mint egy porszemet. 
De Ó szent palástja szárnyát ránk takarta 
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett.« 

Azért Ézsaiás prófétával szólva : »az Úrnak 
kegyelmességiről emlékezem ós dicsőítem az Urat 
mindazokért, melyeket velünk cselekedett az Úr 
az ő irgalmassága szerint ós az ő kegyelmes-
séginek sokasága szerint (Ezs. LXIII. 7.). 

Ezer éves történetünk Isten hozzánk való 
kegyelmességének folytonos bizonyságtótele, s ez 
a mi nemzeti örömünk. 

Honszerző Árpádunk honfoglaló kardját dia-
dalmas csatákra ő segítette; honalapító szent 
Istvánunk apostoli munkáját ő áldotta meg a 
keresztyénség diadalra jutásával; világverő Nagy 
Lajosunkkal négy tenger part jáig ő terjesztette 
ki hazánk határai t ; nagy Hunyadynk véres kard-
ját győzelmes csatákra ő vezette az Európát retteg-
tető ozmán hadak ellen; dicső ITunyad királyi 
sarját nemzeti nagy létünk egyik megalapítójává 
igazságosság ós bölcseség lelke által az ő hatal-
mas ereje tette; nemzeti nagylótünk mohácsi nagy 
temetőjéből az evangelium isteni erői által meg-
tisztított hitnek, a megnemesített erkölcsöknek 
és új életre támadt nemzeti szabadságnak ő 
támasztott igehirdető apostolokat és prófétákat 
a reformátorokban, s szabadságvédő nemzeti hősö-
ket a Bethlenekben ós Rákóczyakban; majd a 
szabadságharcok gyászos bukása után letiport, 
elalélt, szárnyaszegett nemzetnek ő küldött előbb 
lelkes ébresztőket nemzeti költőinkben, azután 
a jelen század folyamán cselekvő államférfiakat, 
a nemzet-teremtő Széchenyi, az államalkotó Kos-
suth és a király-koronázó Deák Ferencz nagy 
alakjaiban; végre midőn a legutóbbi szabadság-
harcban nemzetünk ismét megmutat ta erejét s 
a rákövetkező gyászos évtizedben újra »meg-
bűnhődte e nép a multat«, Isten megszánta a ma-
gyart, kit vészek hányának s támasztott neki oly 
királyt, a ki neveztetik »békesség fejedelmének«, 
mert bölcseségnek lelke lakozik benne ós növelt 
egy »virágszálat«, a kin nyugoszik szeretetnek 
és kiengesztelődésnek békítő szelleme. 

íme, ünneplő közönség, ezer esztendőn át 



»ekkónt cselekedett velünk az Úr az ő irgal-
massága szeri nt«. Tör téne tünkben mindenüt t meg-
látni vezórnyomclokát; az ő láthatat lan lelkének, 
az ő szent kezének mentő munká ja tetszik meg 
ezer éves életünkön. Mikor erősek voltunk, az 
ő ereje dicsőült meg erő t lenségünkben; mikor 
elestünk, azért es tünk el, mer t őt e lhagytuk; 
mikor fölkeltünk, az ő szent keze emelt fel. Nem 
önmagunktól , hanem a mi Atyánknak, Is tenünk-
nek csudálatos ereje által t a r t a t tunk meg a le-
zajlott első ezer esztendőben. Azért szólottam a 
prófétával : »Az Úrnak kegyelméről emlékezem 
és dicsőítem az Urat mindazokért , melyeket ve-
lünk cselekedett az ő i rgalmassága szerint és 
az ő kegyelmességinek sokasága szerint«. 

Ez ünnepélyes, e vallásos érzések között 
vegyünk búcsút a letűnt viszontagságos ezredévtől 
és ezektől a szent érzésektől á thatot t jó remény-
séggel köszöntsük a második ezer esztendőt. 
Vegyük eszünkbe, véssük sziveinkbe, hogy nem-
zeti nagy hivatásunk, létmissziónk befejezve még 
nincs. Dicső nagy őseink hazát foglaltak, nagy 
hőseink nemzetet és államot alkottak számunkra ; 
ele az állam nemzeti kiépítése s a nemzet erkölcsi 
á tnemesí tése még mireánk és u tóda inkra váró 
feladat. Szabad, művelt, keresztyén és nagy nem-
zet még nem vagyunk. De ha hívek leszünk ama 
nagy kegyelemhez, melylyel az Úr az első év-
ezredben nemzetül m e g t a r t o t t : hív, igaz ós ha-
ta lmas az Isten, hogy megsokasí tsa a mi mara-
dékainkat , nemzeti nagylétre emelje u tódainkat 
s a mi fiainkat és unokáinka t gyermekeivé tegye 
az ő szent Fia által, nemzetünke t peclig az ő 
népévé és nemzetségévé. 

I smer jük el ezért ne csak ez ünnepélyes 
pillanatban, ele valljuk, hi rdessük egész életünk-
ben, hogy egyesek úgy, mint nemzetek békében 
addig élnek s virágoznak, vészben-viharban akkor 
boldogulnak, ha és a meddig ők az Úréi s az 
Úr az övék; hogy kegyelemből vagyunk, a mik 
vagyunk s az Úr ha ta lmas ereje nélkül semmire 
se mehetünk. 

Különösen ti, fiatal Timolheusok, kik az Úr 
szőlőjének lesztek munkásai , tanul játok meg 
nemzetünk tör ténetéből s azután taní tsátok meg 
a gyermekeke t az iskolában, az if júságot a csa-
Iádban, a felnőtteket a templomban és a társa-
dalomban e r re az ezredévi nagy tanulságra , e r re 
az öröklő igazságra: az Úr kegyelme tar tot ta meg, 
az teheti nagygyá is a magyar hazát, a magyar 
nemzetet, a magyar ember t . 

Szőts Farkas. 

Meghasonlás az erdélyi egyházkerület 
kebelében. 

A hitükhöz s vallásfelekezetükhöz igazán 
ragaszkodó anyaországbeli magyar reformátusok 
valóban fá jdalmas érzéssel olvassák erdélyrészi 
hitfeleiknek a nagy-enyedi Bethlen-kollégium, ille-
tőleg az ennek keblében fennálló theologiai inté-
tézet, s az újdon keletkezett kolozsvári theolo-
giai akadémia miatt a legutóbbi időkben felmerült 
sa jnos meghasonlását . 

Ha valaha kívánatos volt az erdélyi magyar 
re formátusság szoros összetartása, sőt szerves 
összeforradása, úgy valóban jelen korunk zilált 
egyházpolitikai viszonyai közt, most égető szük-
ség van ar ra , lévén az e láradt oláh elemnek úgy-
szólván nyilt torkában fekvő erdélyrészi refor-
mátus egyházkerüle tünk a görög kathol ikus ós 
görögkeleti oláh egyházak által saját létalapjá-
ban nemcsak megtámadva, sőt nyíltan veszélyez ve. 

Ha visszatekintünk a ha jdani Erdélynek or-
szágos önál lóságára s állami függet lenségére; ha 
visszaképzeljük magunka t az egykor fejedelmi 
gyula-fehérvári udvarnak a Bethlenek és Rákócziak 
alatti fényes korszakába, midőn gyula-fehérvári 
virágzó főiskolánkban európai hirű tudós tanárok 
alatt fejedelmi sar jak s az erdélyi fő- és közép-
nemesség s az ország keleti vódbástyáját képező 
székelység szép reményű fiai nemcsak tudomá-
nyos oktatásban, hanem magyar nemzeti neve-
lésben is részesülve, mint egyháziak tudós taná-
rokká, mint világiak eszélyes és erélyes kormány-
férf iakká képződtek; midőn ősi fészkeikből kiűzött 
sárospataki tanára ink s százakra menő ottani 
felsőbb tanulóink, a hitüldözés szomorú idején, 
mint jövevények a gyula-fehérvári kol légiumban 
menedéke t találtak s évekre ter jedő vendégi foga-
dást élveztek; ha visszagondolunk vallásfelekeze-
tünknek azon arany korára, melyben az erdélyi 
országos törvényekben is o i ihodoxnak nevezett 
re formátus egyház püspökei, mint az ország-
tanácsnak legnyomatékosabb tagjai, melyben a 
nemzeti fejedelmek befolyásos udvar i papjai, az 
országgyűlési leg tárgyalt egyházi ügyek mellett 
az ál lamnak nemcsak saját belügyeiben, illetőleg 
ezeknek elintézésében, hanem az egész Európa 
sorsára is kihatással volt küíállami szövetkezé-
sekben is tevékeny részt vet tek; midőn a hajdani 
római kathol ikus erdélyi püspökség már csak 
címében létezett: fá jdalmas érzés fogja el keblün-
ket, látva és tapasztalva, hogy az erdélyi nem-
zeti fejedelemség elenyésztével, ottani re formátus 
magyar egyházunk is, mely az erdélyi magyar-
ságnak magvát ós színét tar talmazta, a mult 
XVIII-ik és a folyó XlX-ik évszázadokban meny-
nyire alászállott. 



A független Erdély országos renclei mintegy 
előérzetében a hazájukra nehezülendő siralmas 
állapotoknak, célszerűnek találták a nagy emlé-
kezetű Bethlen Gábor fejedelem által alapított 
s a két Rákóczi György által szélesebb alapra 
fektetett gyula-fehérvári főiskolát a XVII-ik év-
század vége felé I-ső Apafi Mihálynak mint utolsó 
tényleges erdélyi fejedelemnek sanctiójával Nagy-
Enyedre, mint a legrégibb és legnagyobb erdélyi 
vármegye székhelyére országgyűlésileg áttenni, 
hol ezen továbbra is halhatatlan emlékű nagy 
alapítójának nevét viselő kollégium a magyar 
nemzetet s ezzel egybeforrt református egyhá-
zat végveszélylyel fenyegető országos csapások és 
viszontagságok közepette is jelenkorunkig fenn-
állva, mint a hajdani gyula-fehérvári főiskolának 
dicséretes jogutóda, nemcsak a most már erdély-
részi, hanem az Összes magyarországi református-
ságnak vallásfelekezeti kegyeletét, sőt szükség 
esetében hathatós támogatását nemcsak kiércle-
demelte, hanem joggal igényli is. 

Bizonyára olybá tarthatjuk mi magyar refor-
mátusok a mostani nagy-enyedi Bethlen-főiskolát, 
mint az angol reformátusok roppant fővárosuk 
éktelen zajától távol fekvő vidéki kies Tempéjöket, 
az oxfordi szerény egyetemet. 

Bethlen Gábornak, mint Magyarország vá-
lasztott királyának s Erdély leghatalmasabb feje-
delmének, ki példa nélküli hazafiassággal bírt a 
neki országgyűlésileg felajánlott királyi koroná-
nak el nem fogadására, dicső emléke megköve-
teli, hogy az ő felejthetlen nevét viselő s tőle 
jogszerűen el nem idegeníthető fejedelmi és or-
szágos alapítványokkal bőven ellátott nagy-enyedi 
főiskola, illetőleg az ennek kebelében fennálló 
theologiai akadémia továbbra is fentartassék s 
egy más hasonló tanintézet iránti tekintetből az 
élők sorából ki ne töröltessék. 

Én részemről úgy nézem ezt az ős iskolát, 
mint anyát, az újdon alkotású kolozsvári theol. 
akadémiát pedig mint leányt; de vájjon illő 
volna-e, hogy ezen leánynak kiházasítása a szülő 
és nevelő anyának ősi örökéből való kivetkőzteté-
sével történjék, hogy a pompás épületű és felsze-
relésű leányintézetnek ékes termei a nagy-enyedi 
anyaiskolának időbarnított szerény tanhelyiségeit 
a kizárólagos lelkészképesítés egyházkerületi ki-
kötésével merőben kiüresítsék. 

Ne feledjük, hogy Nagy-Enyednek nemcsak 
egyházi ós közoktatási, illetőleg vallásfelekezeti, 
hanem nagy nemzeti hivatása és rendeltetése is 
van, mert az erdélyi régi vármegyék megapadt, 
sőt szórványossá vált református magyarságát 
elnyeléssel fenyegető oláh népáramlatnak torká-
ban feküdvén ezen országrész, sorsához ésjövő-
jéhez van kötve az egykori Erdélynek igen nagy 

területe, és szerintem, ha nem léteznék a mai 
nagy-enyedi főiskola, most kellene azt a honfog-
laló magyar nép millennáris fennállásának, a 
magyar állam évezredességének indokából meg-
alkotni. 

Hiszen a hajdan önálló Erdélyország, illető-
leg az erdélyi ref. egyházkerület egész területe 
nem azonosítható az anyaország bármely egyik 
ref. egyházkerületével, melynek csak egy theo-
logiai intézete van; az erdélyi országrész még 
mindig elég tágas arra, hogy kebelében a kolozs-
vári új theologiai akadémia mellett az ős nagy-
enyedi is fentartassék, mit különösen a szabad, 
de egyszersmind üdvös verseny is indokol és 
helyesel; de a társadalmi ós politikai tekintetben 
oly fényes múltú s egykor Erdélyben vezérsze-
repet vivő Alsó-Fehérmegye s az ennek székha-
zában a harmincas ós negyvenes években tartott 
közgyűlési hazafias beszédek s az ottani orszá-
gos hírű vezérszónokok dicső emlékezete is, kik 
legnagyobb részt a nagy-enyedi Bethlen-kollé-
giumból kerültek ki, joggal megkívánja azt, hogy 
Nagy-Enyed ne tétessék árvává, mi különben is 
a ref. egyházra se nem kívánatos, se nem hasz-
nos, de nem is szükséges, hanem az ottani theo-
logiai akadémia a kolozsvári mellett továbbra is 
fentartassék, ezen újabb alakulású tanintézet 
fenmaradása pedig a nagy-enyedivel párhuzamo-
san — ha a szükség úgy kivánja, az összes 
reform, egyházkerületek áldozatkészségével — 
biztosíttassék. 

Egyébiránt ha igaz és áll az, hogy a ko-
lozsvári theologiai akadémia felállítása a nagy-
enyedi kollégium érintetlen fentartása mellett 
rendeltetett el egyházkerületi jogerejű határo-
zattal s hogy ennek kapcsán a nagy-enyecli üres-
ségben levő tanári helyek betöltése a legköze-
lebb lezajlott egyházkerületi gyűlésnek napirendére 
már ki is volt tűzve, úgy igénytelen vélemé-
nyem szerint a legszelídebb kifejezést használva, 
valóságos anomáliának tekintendő az, hogy ugyan-
azon gyűlésen a nagy-enyedi theologiai akadé-
miának megszüntetése, igazabban eltörlése dek-
retáltassók s dekretáltathassék. 

Erdélyrészi hitfeleink letéve az egyházi és 
iskolai ügyekben annyira káros pártfelekezetes-
kedésről, tartsák szemeik előtt azon régi latin 
közmondást, mely a történelem tanúsága szerint 
nemcsak egyes vallásfelekezetre, hanem egész 
országokra s hatalmas államokra vonatkozólag 
is már sajnosan bevalósult, hogy: »concordia 
res parvae crescunt, discorclia maximae dila-
buntur«. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 
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I S K O L A Ü G Y . 

Az iskola ezredévi ünnepe. 
Elmondatott a gyönki algimnázium május 9-iki ünnepén. 

Tisztelt ünneplő közönség! 
A Mindenható nekünk, e mostani nemzedéknek en-

gedte meg, hogy szeretett hazánk évezredes fennállásának 
emlékét megünnepeljük. Megengedte, hogy békében dicsér-
jük az Ö nevét; megengedte, hogy hosszú évek kénytelen 
mulasztásait egy jó fejedelem bölcs uralkodása alatt gyor-
san pótolva, hazánk új felvirágzásának idején rójjuk le 
a kegyelet adóját azokkal az ősökkel szemben, a kik saját 
vérükön szerezték, saját festőkkel fedezték, kimondhatatlan 
küzdelmek árán tartották meg e kedves, e szeretett hazát! 

Az írás szerint az Úr előtt »ezer esztendő, mint a 
tegnapi nap, mely elmúlt s az éjszakának negyedrésze« 
(90. Solt, 4.), de az emberiség életében mily óriási idő-
tartam, mely alatt nemzetek, államok feltűnnek, hogy 
ismét lemerüljenek és mily keveseknek adatott, hogy oly 
csodálatos emlékoszlopot állíthassanak, mint Magyaror-
szág állított. 

Sámuel egykor az Úr segítségének, az Ő segítségé-
vel nyert győzelemnek s a győzelem által lett megmen-
tésük hálás emlékéül kőoszlopot állított fel, melyet »Eben 
Haezernek« nevezvén, róla azt mondá: »Mindeddig segít-
séggel volt nekünk az Úr« (I. Sám. 7. 12.). 

A magyar szent korona országainak törvényhozása 
több nevezetes emlékmű felállítását határozta el, de ezek 
között a legmagasztosabb az, a mely nem kőből van al-
kotva, csak kőbe fog vésetni, a honalapítás évezredes 
emlékéről szóló törvény ez. melyben a törvényhozó tes-
tület és a király »vallásos áhítattal ad hálát az isteni 
Gondviselésnek, hogy az Árpád és vitéz hadai által meg-
állapított hazát oltalmába fogadta, fejedelmeit bölcseséggel, 
népét erővel és önfeláldozó hazaszeretettel megáldotta és 
az országot jó és balsorsban segítve, annak lételét ezer 
éven át sok viszontagság között is fentartotta*. 

Tisztelt ünneplő közönség! mily felséges »Eben 
Haezer*, melyben egy dicső múltú és ifjú erővel előre 
törő nemzet és egy jó és bölcs király, a letűnő ezer év 
Sylvesterén s az új évezred hajnalán leborul a hatalmas 
Isten előtt, hogy hálát adjon a haza megtartásáért. Adja 
az Úr, hogy ez érzelmek az iránta való hála, a király 
iránt való hódolat és a királyi hajlandóság magasztos 
összhangja kísérje hazánkat a következő időkben, s bár-
mint alakuljanak azok, adja a kegyelem Istene, ki idáig 
segített, hogy legyen az a következő ezredév az áldások 
időszaka, a béke, a boldogulás, a megelégedés korszaka 
szeretett hazánkra nézve! 

De tisztelt közönség, ez az ünnep a tanuló ifjúság 
ünnepe, azért engedjék meg. hogy inkább az ő nyelvü-
kön hozzájuk forduljak; mielőtt azonban ezt tenném, a 
hála és kegyelet megsértése nélkül, nem mellőzhetek hall-
gatással két eseményt, mely gimnáziumunkat oly közelről 
érinti. 

Ez az esztendő gimnáziumunk életében egy szomorú 
és egy örvendetes esemény által lesz emlékezetes. 

Intézetünk néhai Varga István váratlan és kora elhunyta 
által nagy, pótolhatatlan veszteséget szenvedett. Ő nemcsak 
igazgatója, atyja volt ez intézetnek s növendékeinek, az a 
lelkiismeretesség, az az önzetlenség, az a fáradhatatlan 
munka és szigorú kötelességérzet, melylyel ő intézetünket 
s annak érdekeit szolgálta, az a szeretet, melylyel az in-

tézeten függött, valóban el nem évülő hálára kötelez ben-
nünket; nektek pedig kedves tanuló ifjúság, a kik őt ismer-
tétek, tanárotokul tiszteltétek, szolgáljon ő követendő például 
arra, hogy az igaz ember milyen legyen. Legyen emléke 
mindenkor áldott közöttünk. 

A másik esemény nemes Tolna vármegye törvény-
hatóságának nagyszerű alapítványa. 

Közismeretű, hogy vármegyénk hazánk évezredes 
fennállásának emlékét — az alkalomhoz és önmagához 
méltóan — nevezetes kulturális alapítványok tétele által 
örökítette meg, melyeknek egyike azon 100,000 koronás 
alapítvány, melyet gimnáziumunknak adományozott. Rövid 
napok választanak el attól az időtől, a midőn ezért az 
illetékes helyen köszönetünket kifejezhetjük, de már ez 
alkalmat sem mulaszthattam el, hogy intézetünk részéről 
hálás köszönetet ne mondjak. 

Kedves fiatal barátaim! Mi az oka, hogy ma, szom-
baton az iskola szünetel s mi ím a templomban jöttünk 
össze ? talán vallásunk rendel ünnepet ? Nem az rendeli, 
nem is ünnepel e haza határán kívül egy nép sem, bár 
egyházi ünnepeink velők közösek. Csak Magyarország ünne-
pel, de abban aztán minden hazafi, s ma egész tanuló 
ifjúsága megemlékszik Isten kegyelméről, mely megtartotta 
ezt a hazát 1000 éven át. 

Kedves fiaim! ezer év nagy idő, sok történik az 
alatt, sok nemzedék jött és ment; az emberek három 
nemzedéket számítanak 100 évre s így azt mondhatjuk, 
hogy nemzetünk 30 nemzedéke élt e földön, dicsőséges, 
majd borús napokat: s vajmi sokszor mindkét kezében kar-
dot kellett tartania eleinknek, s ha jöttek a békésebb idők: 
akkor is csak egyik kezökből tehették le a kardot, hogy 
az ekeszarvát megfogják. így éltek, mert kénytelenek vol-
tak vele, a vérrel és véren szerzett hazát vérrel és saját 
vérökön tarthatták csak meg. Ezért drága, szent nekünk 
e föld, soha erről meg ne feledkezzünk! 

Kedves fiaim ! Ennek a letelt ezer évnek mi vagyunk 
utolsó, a következő ezer évnek ti vagytok első nemzedéke. 
Mi igyekszünk kötelességeinknek legjobb tehetségünk szerint 
megfelelni, hogy nektek a jövőt előkészítsük; első köte-
lességünk pedig Isten és hazánk iránt, hogy benneteket 
úgy neveljünk, hogy az életben megálljatok, hogy a má-
sodik évezredet úgy kezdjétek meg. hogy az hazánk dicső 
múltjához s magasztos hivatásához méltó legyen. Azt kér-
ditek, hogy kelljen méltón kezdenetek az új ezredévet? 
Kedves fiaim, mikor bölcs Salamonnak még fiatalon át 
kellett vennie országának kormányzását, érezve tapaszta-
latlanságát és gyengeségét, Istentől értelmes szívet kért 
és Isten kérésén felül megajándékozta minden földi és 
szellemi javakkal. Kedves fiaim, ha nem királyfi is valaki, 
a közönséges ember fiának, gyermeknek, fiatal embernek 
is megvannak a maga kötelességei, s ezek lelkiismeretes 
teljesítéséért épen úgy felelős Isten előtt, mint az; a kisebb-
nek kötelességei is kisebbek, a nagyobbnak kötelességei 
is nagyobbak. Kövessétek bölcs Salamont, boruljatok le 
mindenkor Isten előtt, kérjetek tőle értelmes szívet; sem 
nem csupán értelmet, sem nem csupán szívet, a kettőnek 
együtt kell lenni, hogy az Úrtól kérésteken felül nyerjetek 
áldást; az értelemnek és szívnek rendben kell lenni, ha 
méltón akarjátok a második évezredet megkezdeni! 

Azt kérditek, hogy szerezzetek értelmes szivet? 
Kedves fiaim! Mindnyájan bűnösek vagyunk, gyer-

mek, fiatal, öreg, egyik sem bűn nélkül való. Isten mind-
nyájunkat a maga képére teremtett, de mindnyájan el-
hajlottunk tőle, nemde emberi hivatásunk, hogy feléje 
törekedjünk ismét, s ezt azzal teszszük, ha kikérve az Ő 
segítségét, minden jó tulajdonainkat, tehetségeinket, me-
lyeket tőle nyertünk, fokozzuk, nemesítjük, kifejtjük, azt 



pedig csak azon az úton tehetjük, a melyet ismét az írás 
jelöl meg, midőn a maga által feltett kérdésre mindjárt 
meg is felel: »vájjon mi módon jobbítja meg az ő útját, 
hanem a Te beszédednek megtartásával* (119. Zsolt. 9.) 
Isten beszéde (a szent írás, ezt kell szeretnünk, hogy meg-
ismerjük az Úr akaratát. 

De tartozunk azzal, hogy kötelességeinket lelkiisme-
retesen teljesítsük s magunkat javítsuk, nemcsak Istennek 
és szüleinknek, hanem a hazánali is. Ez a mi kedves 
hazánk szegény! nem jó földben vagy más természeti 
gazdagságban szűkölködik ; szegény abban, hogy kevesen 
vagyunk, szegény abban, hogy szemben azzal a nagy 
feladatokkal, melyek előttünk állanak, gyengék, gyarlók, 
tökéletlenek vagyunk. 

Kedves fiaim! minden egyes magyar ember és ez 
alatt nemcsak azt értem, a ki magyarul beszél, de értek 
alatta minden hazafit, bármi nyelven beszéljen is, a ki 
Istentől vett tehetségeit kifejti, a kiből — szóval — derék 
ember lesz, az kedves hazánkat gazdagítja, s valahány-
szor Isten ajándékaival visszaélve, elziillenek: a hazát 
megkárosítják, megrövidítik, meglopják! És ez így van a 
gyermekekkel és fiatal emberekkel is: ti is, a kik itt vagy-
tok, minden egyes a haza gazdagításához, boldogulásához 
járulhattok hozzá, ha kötelességeiteket hűségesen teljesíti-
tek, és hozzájárulhattok annak elszegényítéséhez is, ha 
azokat könnyelműen elmulasztjátok. Mert a mely népnek 
fiatalsága derék, jóravaló, szorgalmas és kötelességtudó, 
annak a népnek jövője biztos, hisz az ilyenekből lesznek 
a derék emberek! íme kedves fiaim, nem felemelő érzés, 
hogy ti közvetlenül részesei vagytok már most a haza 
boldogulásának, gazdagságának, üdvének, adjatok hálát 
érte Istennek, hogy rátok ily magas hivatást bízott, de 
vigyázzatok is, mert a ki aztán könnyelmű, kötelesség-
mulasztó lesz, az terhe a hazának és oka esetleges sülye-
désének! Vegyétek fiaim eszetekbe, hogy a haza gazdag-
sága nem a föld, de az emberektől függ; sok ország van, 
a melynek földje ugyan szegény s azért az ország mégis 
gazdag, mert polgárai kitűnő, derék, igyekvő emberek! 

Befejezem kedves fiatal barátaim hozzátok intézett 
szavaimat; azzal fejezem be, hogy legyetek ti a második 
ezer év első nemzedéke kedves hazánknak, a szeretett jó 
királyunknak igaz hívei, legyetek lelkiismeretes fiatalok, 
hogy igaz emberek legyetek egykor; hogy igaz emberek, 
igaz hazafiak következzenek utánatok is, hogy így betel-
jesedjék rajtatok s utódaitokon Isten amaz Ígérete: hogy 
ezrediglen cselekszik irgalmasságot azokkal, a kik őt szere-
tik s az ő parancsolatát megtartják. (II. Móz. 120, 6.) 

Szilassy Aladár, 
az igazgató-tanács elnöke. 

TÁRC/. 
Ima ezredév ünnepén. 

Elmondatott a budapesti theologiai akadémia ezredévi ünnepén. 

Népek Istene! Szerető édes Atyánk! Ki nemzedékről 
nemzedékre kézen fogva vezetted annyi századon át a te 
népedet, a hála és öröm túláradó érzelmeivel borulunk 
ma le szent trónod zsámolya előtt! Egy nemzet emelke-
dik ma hozzád a buzgóság szárnyain, hogy lerójja a hála 
adóját szerető gondviselésed s könyörülő irgalmasságodért, 

melylyel e népet egy ezredéven át annyi vész és vihar 
között is kegyelmesen megtartottad; egy nép áll ma ítélő-
széked előtt, hogy ezredéves sáfárkodásáról számot adjon. 

Örökkévaló Felség! te rendelted véges lakóhelyünk-
nek e földet, te mérted ki a földi embernek egy haza 
határait. A te hatalmas kezeidnek munkáját dicsőítjük 
édes hazánk eddigi megtartásában is. Mert te voltál, ki e 
népet elhívtad a sötétségből a világosságra, te voltál a 
tűzoszlop, mely a bujdosók nehéz útját a pusztán át ve-
zette, te adtad az erőt a hatalmas karoknak, melyek e 
hazát nekünk megszerezték, a te szent lelked tette kitar-
tókká s állhatatosakká a kebleket, hogy azt annyi bal-
szerencse közt meg is tartották! Te gyújtottad fel az 
evangéliumnak szent tüzét népünk körében, te oltottad 
szivünkbe, óh Atyánk! e hazának hő szeretetét is, melylyel 
forrón szeressük e földet, melyet őseink vére öntözött s 
hol kedveseink pihennek! S ha széjjel nézünk e hazán, 
minden lépten-nyomon a te adományaid isteni jeleit lát-
juk most is. Megáldottad e földet gazdag kegyelmeddel, 
tejjel s mézzel folyó Kanaánná tevéd ez országot, hogy 
legyen e haza népe a te választott néped és örökséged! 

Méltán zeng azért a hálaének milliók ajakán, méltán 
lobog a hazaszeretet szent tüze s méltán fohászkodik egy 
nemzetnek égbe szálló imája : »Mindezért pedig legyen tisz-
tesség te Felségednek!« 

Lelkeknek ítélő Istene! vedd kedvesen hálánkat, mit 
félő alázattal teszünk le lábaidhoz. Ne nézd gyarlóságun-
kat, ünneplésünk kicsinységét és véges voltát! kegyelmed 
szárnya takargassa el erőtlenségünket s fogadd szívesen 
könyörgésünket a jövőért is! Nagy és csuda dolgokat 
cselekedtél e néppel a múltban cselekedj — kérünk — 
a jövőben is. Tartsd meg azt és tégy vele irgalmasságot; 
tedd nagygyá és hatalmassá, kárpótold a múltnak szen-
vedéseit a jövő örömeiben s add, hogy rendeltetését, melyért 
idehívtad, minél hívebben betölthesse. 

De jól tudjuk, Atyánk, hogy e haza csak akkor lesz 
virágzó, hatalmas, ha a Te lelked él és uralkodik abban. 
Add azért, hogy e haza fiai legyenek egyek az irántad 
való szeretetben, tartsa őket össze szent akaratodnak be-
töltése s emelje fel őket nagy nevednek dicsőítése. Küldd 
el, kérünk, szent Lelkedet, hogy az adjon erőt, bátorsá-
got, kitartást a lankadó karoknak, mikor majd a bánat 
és szomorúság sötét napjai elkövetkeznek. Áldj meg és 
szentelj meg minket is minden igaz munkánkban, nemes 
törekvésünkben s áldd és szenteld meg e hazát, vezesd 
azt lépésről-lépésre, diadalról-diadalra, dicsőségről-dicső-
ségre, hogy ha mi már ama jobb haza lakosai leszünk 
is, akkor is éljen és viruljon e haza a Te dicsőségedre 
mind az időknek végéig. Ámen. 

/ 

Horváth József, 
theol. senior. 



E z e r e s z t e n d ő . 
Felolvastatott a budapesti ev. ref. theologia által J896. május 9-én 

tartott millenniumi ünnepélyen. 

Ünnepelni jöttünk. Nem egy időpontot, mely évszá-
zadok küzdelmeinek diadalmas betetézője. nem is egy át-
viharzott ezredév emlékét csupán, hanem dicső, magasztos 
eszmét is, mely a mult eseményeiből kidomborodva, üj 
ezredév bíztató reményét nyújtja a magyarnak. 

Szeretnék, miként a bérci sas, a magasba szállni, 
hogy áttörve a századok homályán, egyszerre nézhessek 
végig nemzetem múltjának dicsőségén. 

Szeretném csak egy pillanatra is felkölteni sírjaik-
ból az ezeréves álmodókat: hadd beszélnének igaz, ön-
zetlen honszeretetről, magasztos küzdelmekről nekünk, 
önző kor gyermekeinek ! 

És szeretnék leborulni a nemzet nagysága előtt; de 
lelkem a magasba törve, milliók érzelmeinek visszhangja-
ként csak ezt kiáltja: >Szent, szent a seregnek Ura! Ki 
nem hagyta elpusztulni az ő népét, sőt orcáját fordítván 
reája, a szorongattatások napjai után új életre vezérelte!* 

Nemzetek tűntek, nemzetek enyésztek el az idők 
viharában, melyek egykor a félvilágon uralkodtak. S csak 
kevésnek adatott meg közülök, hogy ezeréves múlttal di-
csekedkessék. 

És ime most egy maroknyi nép, ez a kicsiny magyar 
nemzet, büszkén emeli fel fejét a nagyok előtt — kik nem 
akarták megismerni és máig is rosszul ismerik — és ezer-
éves múltjára mutatva, helyet kér magának az elsők 
között! 

»A kisded makk merész sudárba szökkent.« Nem 
önerejéből, hanem mert égi kertész volt gondozója. Nézd 
meg a fejlődés menetét, lépten-nyomon rátalálsz a gon-
dosan vigyázó kezekre. Tikkasztó hőség, halált lehelő 
hideg hányszor vonultak el felette, de a iának csak levelei 
hullottak el, maga a törzse állt szilárdan, új fejlődésre 
képesen. 

És úgy tetszik nekem e pillanatban, hogy amaz égi 
kertész megelégtilten tekint le gondozott fajára magyar 
nemzetünkre, s mintha azt mondaná: »jól vagyon hü 
szolgám; a kevesen hív voltál, többre bízlak ezután*. 

I. 

Ezer esztendeje, hogy magyar él a magyar hazában. 
Fényes dicsőség, gyászemlékű napok, hősi erények s meg-
annyi ballépés történelmének lapjain. 

Mint a nagy népvándorlás utolsó hulláma, Európa 
szivében foglal helyet oly népek között, kik első ifjúságo-
kat már régebben átélték. Baljóslatú földön telepszik meg. 
Etele öröke nyolc századon keresztül fészke a nyugoti 
civilizációt fenyegető veszedelemnek a maga szakgatottsá-
gával, uratlanságával s egyre változó kóbor seregeivel. 

S a magyar egyelőre csak növelte a veszedelmet. 
Nem tud egyszerre megállapodni a tejjel-mézzel folyó föl-
dön, nem elégíti még ki a békés családi élet. Keleti fajá-
nak gyorsan lobbanó vére kalandokra készteti, s lesz ret-
tegett félelme a művelt nyugatnak. Diadalmas hadjáratai 
közben nem veszi észre, hogy öntüzében készül elégni. 
De száz év alatt minden megváltozott. A vándor nemzet 
hazájául szerette meg szállását s állammá szervezte. El-
fogadta a nyugoti világ politikai rendjét, keresztyén vallá-
sát és művelődését. Bebizonyítva ezzel, hogy nemcsak 
rombolni, pusztítani tud, de megvan benne a képesség s 
a készség is a komolyabb fejlődésre. 

Itt kezdődik a magyarság életének világtörténelmi 
jelentősége. Nemesebb erkölcsökkel, tisztultabb felfogással 

lép a müveit nemzetek közé. megőrizve azonban apáinak 
lángoló hevét, lankadatlan kitartását. 

Szükség is volt reá. 
Nincsen csak egy nemzet is Európában, mely több 

vihart látott volna a magyarnál, s ádázabb küzdelmeket 
egyetlen nép sem folytatott lételeért nemzetünknél. 

A magyarnak ellensége volt gyakran a félvilág, s 
önmaga is annyiszor hasítá fel kebelét féktelen szenvedé-
lyéljen ! Thonuzoba kisértő szelleme, királyi sarjak egyéni 
érdekei, haszonleső főurak ármánykodása, megannyi feké-
lyes sebek a nemzet testén. S mindez nem volt elég. Át-
éltük a keresztes hadjáratok izgalmait, majd a tatár, török 
mint zugó fergeteg tarolták le mezeinket. S nemzetünk 
még ekkor sem törött meg, sőt mint hatalmas szirt két-
századnál tovább tartottuk fel az Európát ostromló hullá-
mokat. Királyaink voltak, koruknak vezérférfiai politikában, 
tudományban; hőseink, magasztos alakjai a középkor lovag-
világának, s örök hirdetői a magyar vitézségnek. 

S azután jött egy kegyetlen időszak. Tele harcokkal, 
árulással, s lelketlen pusztítással. A királyi tekintély sárba 
tiporva, az ország pártokra szakadva, szivében idegen 
elemekkel. Sajó. Mohács után Szigetvár következett. A 
költő-hős szíve keserűségével telt kiáltása elveszett a török 
s német seregek zajában; s hiába zúgott a honfi kebel, 
hiszen a hősi kardot csak testvér-vérben lehetett füröszteni! 

De a pálma növését csak segíti a teher. Nemzetünk 
sem veszett el ez iszonyú időkben. A haldokló állameszme, 
s a nemzet szellemi élete új tápot nyert a reformációban. 
A hazaszeretet tüzét lángolóbbá tette a magyar vallás 
melege, s a felébredt hősiesség elvégre is megalkuvásra 
kényszerítette a hatalmat. 

Azonban a kétszázados küzdelem kimerítette a nem-
zet erejét, s romlásnak indult a hajdan erős magyar. 
Nyelve, erkölcse, ruhája mind feledésbe ment. Lelke ide-
genbe költözött, hogy élvezetben haljon meg csendesen, 
észrevétlen. 

Hajh! sokáig sirattuk keservesen a kuruc világ le-
tűnt dicsőségét! 

S azután is csak egy-két csillag derengő fénye 
világított az olcsó idők sötét éjszakájában. Az aggódva 
mécselő honfigond kétségbeesve kiáltá: »Vajúdni meddig 
tart még a világnak?!* S a midőn minden örökre veszni 
látszott a lomhadt tespedtségben, midőn a hazában nem 
volt már hazánk és csak »sírt még hogy adna, állt az 
ős ugar* : akkor zendült meg a nagy próféta ajakán az 
ige: Magyar, te nem voltál, de lészsz, mert lenned s 
élned kell! 

A kiáltó szó felrázta a nemzetet százados álmából. 
Ocsúdó szemei előtt megvillant a mult dicsősége, szivében 
feltámadt a jövő reménye. S míg révedező tekintettel 
csüngött a fényes világon, szikla-erős hittel kiáltá a költő 
szavait: 

»Az nem lehet, hogy annyi szív 
Hiába onta vért, 
S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a honért!« 

És csakugyan lőn új idő: »reményben gazdag, tett-
ben szapora*. Szellem, anyag és honszeretet háromszáz 
évnek mulasztását pótolták ki rövid idő alatt. Hangyaszor-
galmú korszak, hol mindenki dolgozik! Majd a »bűvös 
szavú s lángeszű« szónok megteremti a modern magyar 
alkotmányt. A nemzet csalogánya szilaj hangokon énekel. 
A nép ujjong örömében. De fájdalom, öröme csak rövid 
ideig tarthatott. A családi politika s a nemzeti érdek össze-
ütközése szomorú következményeket vont maga után. 
Küzdenie kellett ismét a magyarnak a maga igazáért. 



Fenséges függetlenségi harcunk közben volt mit bámulnia 
a világnak az újra ébredt magyar vitézségben. Levertek, 
leigáztak bennünket, igaz: de bukásunk is fenséges lön. 
mint voltak küzdelmeink 1 

» H o s 3 k ú , nehéz, sötét l ő n ekkor éjünk ; 
Nyugalma egy álarcozott halál . . . .« 

De végre ez is elmúlt, s »a felderülő nap fénye 
ismét egy örvendező nemzetre ragyogott, mely bölcs kirá-
lyát koronázta meg«. 

1 1 . 

Bezártuk egy ezerévnek hatalmas, nagy könyvét. S 
midőn annak lapjait fennen dobogó szívvel még egyszer 
megnyitjuk magunk és széles e világ előtt: méltó büszke-
séggel ünnepelhet protestáns egyházunk is, mert derék 
munkát végzett a nemzet felvirágoztatásában. 

Nehéz, válságos időkben találja hazánkat a refor-
máció. mint sötét felhőkön áttörő napsugár. A magyar 
állameszme s a nemzeti szellem kínos vonaglássaí haldo-
koltak a büs temető hantjain dúló pártviszályok közepett 
De az a mélységes Istentudat, mely a reformáció korában 
a fogékony sziveket eltelté, életre ébresztette mind a kettőt. 
A vallás és a hazaszeretet egybeforrt érzelme új fejlődés-
nek indította a nemzet szellemét. Megteremtett egy gazdag 
önálló magyar irodalmat, s a művelődést szilárdabb ala-
pokra fektette a nevelés általánosságának behozatalával. 

S ezt a nemzeti fejlődést ápoló és elősegítő szerepét a 
protestantismus mindvégig híven teljesítette. S bár neki is, mi-
ként a nemzetnek, ezer veszélylyel kellett szembeszállnia: fen-
séges hivatásának tudata sohasem aludt ki lelkében. Növelni 
a haza boldogságát, s szabaddá tenni a rabszolga lelkeket: 
ez prot. egyházunknak a gondviselés által kirótt féladata. 
S valóban a Booskav, Bethlen s a Rákóczyak küzdelmei 
a nemzet és a lelkiismeret szabadságának harcai. Szabad 
hazában szabad lelkű nép legyen! Ez volt célja a »val-
lásért és szabadságért« feliratú zászlók hőseinek. S ha 
következtek is gyászos idők. melyekben a nyilt vagy csen-
des erőszak mint lassan emésztő féreg rágódott egyházunk 
fájának gyökerén: az ősök szent lelkesedésének tüzét a 
viharok nem tudták eloltani. Háromszáz éven volt egybe-
forrva egyházunk a nemzet alkotmányos szabadságával. 
Örömünk a nemzet öröme, bánatunk a nemzet bánata is 
volt. Együtt munkáltunk a békés időkben, együtt sírtunk 
az elnyomatás napjaiban. A nagy tragédia lejátszódása 
után a nemzet alkotmáyáért kesergett, protestáns egyházunk 
majdnem elvérzett a patentális küzdelmekben. De szólt az 
Úr : »Ne félj! Én tettelek téged vasoszloppá és ércbástyává. 
A kik viaskodnak ellened, meg nem győznek téged, mert 
veled vagyok én, hogy megszabadítsalak«. 

És valóban a nvilt parancs elleni küzdelem örökre 
nevezetes bizonysága marad a protestáns egyház vallás-
erkölcsi erejének. A pénz és a hatalom csábigéretei ellené-
ben megmaradt a maga szegénységében és alázatos hely 
zetében. De az alkotmányos és a nemzeti vágyak ebből 
a hősi elszántságból merítettek maguknak újabb táplálékot. 

És ismét szólott az Úr : »Örökkévaló szépséget adok 
tenéked és nemzetségről-nemzetségre való örömet. És a 
kik téged nyomorgattak, azoknak íiaik hozzád jönnek, 
magukat megalázván«. 

Az Úr szava beteljesült. Protestáns egyházunk evan-
geliumi szelleme didalmaskodott, s fenséges céljait hova-
tovább igyekszik megvalósítani. 

De hagyjuk már a multat. Nemzeti nagy bűnünk 
úgy is, hogy a mult káprázatos világától elkábulva meg-
feledkezünk a jelenről és magasztos hivatásunkról. Pedig 

ha volt valaha, úgy most itt van az idő, a melyben foko-
zottabb erővel kell megindítanunk az egyetemes munkál-
kodást. Ezer év alatt megmutattuk a nagy világnak, hogy 
meg tudjuk állni helyünket a népek versenyében. A vissza-
esés immár biztos halálunkat okozná. Az idők áradatja 
kitörölné nevünket a nemzetek sorából, s porainkat szét-
szórná a szélrózsa minden irányában. 

A vén Európa pedig nagy változások küszöbén áll. 
Benseje forrni kezd. Itt is, amott is mutatkoznak már a 
tünetek. Kitörése úgy lehet rettenetes leszen. Hazánkat 
pedig már földrajzi fekvésénél fogva is minden legkisebb 
változás érinteni fogja. S ha a magyar világtörténelmi 
szerepét, kelet és nyugot között továbbra is fenn akarja 
tartani, szilárd alapokra kell építenie, hogy azokon min-
den ellenséges áradat hajótörést szenvedjen. 

És én azt hiszem, hogy ez alapvető munkát elké-
szíteni protestáns egyházunk feladata a maga evangeliumi 
szellemével. Kilencszáz év óta nevezzük magunkat keresz-
tyéneknek, de a keresztyénség szelleme még nem vált 
vérünkké. Az a sziki.terős hit és az a tiszta, megdönt-
hetetlen erkölcsiség még mindig nincs meg nemzetünkben. 
Pedig minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs! 
S a protestantismusnak épen a Krisztus evangeliuma s 
az ebből folyó erkölcsi erők képezik eszmei tartalmát. Ezzel 
a tartalommal kell megtölteni nemzetünknek minden egyes 
rétegét. Ezt kell odaállítani vezérlő világosságul a pór 
kunyhókba s a fényes palotákba. Ezen az alapon kell 
regenerálni tudományos, társadalmi és politikai életünket, 
hogy új ezerév reményével bíztathassuk magunkat. 

Ezért a magasztos célért kell küzdeni mindnyájunk-
nak. S majd ha nem lesz többé lelketlen önhaszonlesés. 
hanem lesz a krisztusi erkölcs tüzében megújhodott nép 
e magyar hazában, mely nemes versenynyel küzd az 
egyetemes boldogságért: bizonyára hallani fogjuk az Úr-
nak felemelő szózatat: »Ne félj, én népem!« 

>Nem adom többé a te gabonadat eleségül a te 
ellenségeidnek és az idegenek nem iszszák a te borodat, 
a melyért munkálkodtál.« 

*És minden királyok meglátják a te dicsőségedet és 
új nevet adnak neked, melyet az Úr szája nevez, És 
lészen dicsőségednek koronája, mint egy királyi korona 
az Úrnak kezében.« 

••És nem neveztetel többé elhagyatottnak és a te 
földed nem neveztetik többé pusztának. Hanem neveztetel 
ilyen módon: Én gyönyörűségem!« 

így áldjon meg minket az Isten a mi Istenünk! 

Molnár János, 
theologus. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Az Ür h á z á b a n . Imádságok v asárnapokra, ünnepekre s különféle 
alkalmakra, írta Könyves Tóth Kálmán. Budapest. 1896. Kókai 

Lajos kiadása. 270 lap, ára fűzve 2 frt. 

Könyves Tóth Kálmán szorgalmas müvelője a litur-
giális irodalomnak. Van prédikáció gyűjteménye, írt halotti 
imádságokat s most templomi imádságokkal lépett a könyv-
piacra. »Az Úr házában« című imádság-gyűjtemény egy 
része már ismerős a »Kalászok az életnek kenyeréhez* 
című folyóiratból, mely pártolás hiányában megszűnt; 
másik nagyobb része azonban most látott napvilágot. 



Szerzőnek sajátos egyénisége van az imádkozásban. 
Már az előszó is jelzi ezt. >Mint az igehirdetésnél, úgy 
az imádkozásnál is érvényesül az egyéniség. Talán lesz-
nek néhányan, kik az én imádkozási egyéniségemmel is 
rokonszenveznek. Biztosan tudom azt is, hogy némelyek 
kifogásolják imádságaim alakját, mert nem tartok min-
denütt az eddig járt ösvényen. Csak az a kérésem az 
illetőkhöz, hogy azokat ne az íróasztal előtt olvasva ros-
tálgassák. Vigyék föl a szószékbe s onnan intézzék a 
Mindenhatóhoz, s magától a gyülekezettől hallgassák meg 
a bírálatot. Meggyőződnek a felől, hogy ez a külső alak 
nincs hátrányára a belső érzelemnek. Én p. o. az én Iste-
nemmel, az én gyülekezetemnek Istenével nem tudok köz-
napias nyelvezettel beszélni. Az ünnepélyes hangulat bizo-
nyos ünnepies zománccal vonja be a belső lényeget. Ezt 
tartottam szem előtt a halotti imádságaimnál is, s az 
eredmény igazat adott nekem«. 

Szerzőnek tökéletesen igaza van abban, hogy mind 
az igehirdetésnél, mind az imádkozásnál érvényesülnie 
kell az egyéniségnek. Individuális character nélkül nincs 
jó prédikáció és nincs igazi imádság. A kérdés csak az, 
milyen egyéniségnek kell érvényesülni az igehirdetőben 
meg az imádkozóban? Mi azt tartjuk, hogy sem a prédi-
kátorban, sem az imádkozóban nem a korláttalan egyé-
niségnek, hanem az élő Krisztus által újjászülött, az ő 
képére átteremtett egyéniségnek kell érvényesülni. Élek 
többé nem én, hanem él bennem a Jézus Krisztus: ez a 
keresztyén igehirdető és imádkozó egyetlen korlátja és 
valódi próbaköve. Krisztust, és csak a Krisztust kell hir-
detni, Krisztus által s csak Krisztus által lehet és kell 
a Mennyei Atyához jutni. Ez a bennünk egyéniesült Krisztus 
biztosítja igehirdetésünk és imádságunk keresztyén voltát, 
erejét és hatályosságát. Ez a Krisztussal való életközösség 
a fő és mindent befoglaló a lelki tanításnál, mert ez adja 
a lelket, az ihletet, az érzést, az eszmei megtermékenyii-
Iést. Alak, egyéniség, modor ehhez viszonyítva csak másod-
lagos dolgok. 

Könyves T. K. imádkozási egyénisége nem belső, 
lelki sajátságokban, hanem külső, formai tulajdonságokban 
nyilatkozik. Hitének, mely dogmatice szabatos, nincs elég 
mélysége, csekély a belterjessége és a termékenyítő ereje. 
Inkább a szavak, a frázisok, a szép mondások külső össz-
hangjával és zengzetességével, tehát a forma szépségeivel 
törekszik a lélekhez férkőzni, mint a hitbuzóság melegé-
vel és a kegyesség építő erejével. Pathetikus. lendületes 
imádságokat tud írni. melyek hangzatosak, fülbemászók, 
de szivünkbe nem hatolnak be, lelkünket nem ihletik meg, 
kedélyünket se meg nem rázzák, se föl nem melegítik. 
Imádkozó lelke nem sír a bűnbánó töredelmességében és 
szíve nem örvendez az Isten gyermekeinek boldogságától. 
Imádságaiban nincs meg az az igaz, közvetlen és termé-
szetes bensőség, a léleknek az a kegyessége, melylyel a 
nagy imádkozok szivünkbe markolnak, megalázkodásra 
indítanak s azután megkönnyítenek és kiengesztelnek. 
Nincs magasság és nincs mélység a lelkében, csak a szó 
ünnepies, a kifejezés szónokias s a dictio választékos, sőt 

néha kimért és keresett is. Töredelmesség és áhítat, meg-
alázkodás és fölmagaszíosultság mintha megszűrve, ki-
hűlve külsőleg volnának a szépen összecsiszolt szókra és 
nyelvezetre rárakgatva. Imádságaiban tetszetős a külső, 
de szegényes a belső, szép a test, de erőtelen a lélek. 

A forma gondos, aprólékos kidolgozottságában rejlik 
Könyves T. K. imádságos könyvének az ereje. Ereje, mert 
mint előszavában maga is kifejezi, nyelvezete sohasem 
köznapias. mindig ünnepies, állandóan szónoki, folyton 
pathoszos. Szüntelen dictiózik, declamál, orál. Gondolatai, 
érzései, a lehető legcsinosabb, legválasztékosabb, mond-
hatni, állandóan ünnepi ruhában jelennek meg. Itt való-
ságos rythmusban csengenek, ott szebbnél-szebb bibliai és 
költői szólamok ütik meg füleinket, sokszor egész dalla-
mosan, rímesen hangzanak a választékosan összeállított 
zengzetes mondatok. Biblia és költészet stiláris szépségei 
egymást űzik, egymást váltják fel a munkában. Kár, hogy 
emez alaki szépségek hajszolása itt-ott keresetté, mester-
kéltté, feszessé teszik stílusát. 

Az elég vaskos imakönyvben van 22 adventi 
imádság, 16 beszédelőtti, hat beszédutáni; hét kará-
csonyi imádság, öt beszéd előtt, kettő beszéd után; négy 
ó-esztendei, öt újesztendei; nyolc farsangi; 11 böjti imád-
ság; négy virágvasárnapi, négy nagypénteki, hat húsvéti, 
öt áldozócsütörtöki; nyolc pünkösdi imádság; új kenyérre 
hat. új borra hat, bűnbánatra nyolc, tavaszra 11, nyári 
és aratási vasárnapokra 13, őszi vasárnapokra 11, téli 
vasárnapokra hat, szüreti vasárnapokra négy, vásári vasár-
napokra négy, iskolai év elejére negy, közvizsgálatokra 
négy. orgona beállítására két imádság van a változatos 
gazdag gyűjteményben. Csupán vasárnap délutáni és külö-
nös alkalmakkor használható imádságok nincsenek ebben 
a kötetben, de ha ez az első kötet kellő pártfogásban 
részesül, szerző a második kötetben minden olyan imád-
ságot közölni fog, melyek a lelkészi szolgálatban előfor-
dulnak. 

Az űj imádságos könyv egészben véve a jobb fajta 
imakönyvek közé sorozható. Mert, ha tartalmilag nem üti 
is meg a magasabb mértéket, de formai szépségeivel bizo-
nyára mindazok tetszését meg fogja nyerni, a kik a tetszetős 
külsővel beérik s a szónokló imádságokban kedvet lelnek. 
Ünnepélyes, hangulatatos érzései kétségkívül ünnepies 
zománcban jelennek meg. 

Másfelől meg tartalmilag is elmondható róla, hogy 
feltűnő hibái nincsenek, hamis tudományt nem hirdet, 
hittana szabatos; a biblia erőteljes szólamait, festői ké-
peit, kenetes kifejezéseit jól ismeri és sikeresen alkal-
mazza; csak a bensőségből, közvetlenségből, melegségből 
kívánna, szeretne benne többet a vallásos kedély. 

A könyv kiállítása csinos, nyomása tiszta és csak-
nem hibátlan. 

Várcidi F. 



bel misszió. 
Az evangéliumi szövetség küldöttei 

Budapesten. 
1. 

Jól emlékszem. Az evangéliumi ifjúsági egyletek 
londoni világcongressusán 1894-ben láttam először az öreg 
Baedekert. Az Exeter Hall, e hatalmas ifjúsági egyleti 
palota, óriási nagy termében pár szót intéztem a hall-
gatósághoz. Azok során, a kik előadták, hogy miként 
fejlődtek hazájukban az evangéliumi ifjúsági egyletek, én 
is szóhoz jutottam. Fájdalom, én nem mondhattam mást, 
minthogy nekünk nincsenek hatalmas egyesületeink, több 
kisebb nagyobb teremből álló helyiségeink, áldozatkész és 
hitbuzgó embereink sem igen vannak, a kik az evangé-
liumi ifjúsági egyletek felvirágoztatásáért ezreket áldoz-
nának s általában hitünk is bágyadt, úgyhogy alig merjük 
elképzelni is, hogy ifjú emberek a Krisztus akarata szerint 
élhetnének s hogy a Krisztus országa terjesztésében épen 
az ifjú emberek közt buzgólkodhatnának. Elmondtam aztán 
azt is, hogy azért már az eke szarvára vetettük kezün-
ket, megkezdtük a munkát s ama meggyőződésemnek ad-
tam kifejezést, hogy a Jézus Krisztus a magyar ifjú embe-
reket is szereti és meg fogja hódítani. Beszédem után 
ketten nyújtották felém kezeiket. Az egyik egy ifjú ember, 
a ki azt mondta: Én megértettem Önt; én az ifjúsági 
egyletek utazó titkára (travelling secretary) vagyok Francia-
országban. A rokonszenves ifjú ember arra célzott, hogy 
ő is ugyanazokkal a nehézségekkel küzd utaztában, a 
mikor új egyesületeket szervez s a régieket erősíti, a me-
lyekkel én. A másik, a ki kezét nyújtotta felém, egy jósá-
gos arcú öreg úr volt. Haja, bajusza, hosszú szakálla 
őszbe borult, de szemeiből mégis ifjúi tűz ragyogott elő. 
«Ki ez az öreg úr?« Kérdem. Ez dr. Baedeker, a hires 
utazó, mondák. Természetesen olyan utazó, a ki nem 
kíváncsiságból utazik, hanem azért, hogy az örvendetes 
izenetet a Jézus szeretetéről széjjeihordja mindenfelé. Az 
öreg Baedeker tanár volt, még pedig a mathematika és 
a modern nyelvek tanára, de már valami 30 év óta egé-
szen az evangélizálásnak él. Egyszer a Kaukazusban a 
tatárok kicsiny evangéliumi gyülekezeteit erősítgeti, máskor 
a Szibéria börtöneiben sinlődő foglyokat látogatja meg és 
küzd, fárad, hogy csak enyhítsen sorsukon 

A mult évben hazánkba is ellátogatott, a mikor is 
úgy Budapesten, mint Debrecenben érdekes és tanulságos 
előadásokat tartott. A jelen év tavaszán újra Budapestre 
került s tudtommal ekkor jött először szóba, hogy jó volna 
az ezredévi ünnepségek alkalmával az evangélium külföldi 
és magyarországi hívei közt az eddiginél szívélyesebb össze-
köttetést hozni létre. Megvallom, a mikor először hallottam 
az öreg Baedeker terveiről, a fejemet csóváltam s nem 
igen hittem, hogy sikerülni fog az akadályokat elhárítani. 
Ugy tünt fél előttem,, hogy az idő is kevés az evangéliumi 
szövetség küldötteinek fogadására szükséges előkészületek 
megtételére. Annyival kevésbbé hittem a terv kivitelében, 
mert ép azelőtt pár héttel lett egészen bizonyossá előttem, 
hogy az ifjúsági egyletek központi választmányának Magyar-
országra jöveteléből nem lett semmi sem, pedig e tekin-
tetben már régebben kezdtük a készülődést. 

Az öreg Baedeker aztán elutazott s április haváig 
nem is igen hallottunk felőle. Annyival inkább meglepett, 
a mikor hallottam, hogy Mr. Arnold, az evangéliumi szövet-
ség brit ágának titkára, úgy Szász Károly püspökhöz, mint 
Szilassy Aladár pénzügyi bíróhoz levelet intézett, a mely-
ben kilátásba helyezi, hogy az evangéliumi szövettség kül-

döttség által képviselteti magát a millenniumi ünnepségeken 
s a küldöttség tagjai, a kik a magyar evangéliumi egyházak-
nak testvéri üdvözletet hoznak, máj. 4-én érkeznek Buda-
pestre, hogy as azt követő napokon tartandó ünnepélyeken 
részt vehessenek. 

Látnivaló, hogy a küldöttek elszámították magukat 
és ez csak complicálta a helyzetet. Ők a júniusi ünnepé-
lyekre gondoltak s ugyancsak sok levél, meg telegramm 
ment Budapestről Londonba, hogy a félreértést eloszlassa, 
Szilassy Aladár, pénzügyi biró, a ki Szász Károly püspök 
távollétében, a szövetséggel való tárgyalásokat vezette s 
a fővárosi protestáns egyházak vezető férfiaival érintke-
zésbe lépett, arra kérte a szövetség küldötteit, hogyha 
már május elején jönnek, jöjjenek úgy, hogy az irodalmi 
társaság ezredévi közgyűlésén s a kiállítás megnyitásán 
is jelen lehessenek. A válasz késett, mert hiszen a londoni 
tagoknak a német és schweizi köldöttekkel folytatott tár-
gyalásokat újra fél kellett venniök s új terveket kellett 
megállapítaniok. Ezalatt Szász Károly püspök egy délvidéki 
üdülőhelyről visszaérkezett s a református konventen, mely 
április második felében tartotta gyűléseit, jelentést tett az 
evangéliumi szövetség küldötteinek tervezett látogatásáról. 
A konvent nagy örömmel vett tudomást a megtisztelő 
látogatásról s bizottságot küldött ki azzal az utasítással, 
hogy e bizottság magát egészítse ki s különösen az evan-
gélikus testvérekkel érintkezésbe lépjen, tegyen meg min-
dent a küldöttek hozzájuk és hozzánk méltó fogadásának 
előkészítésére. Természetesen, a reformátusok magánúton 
már előbb is keressék az érintkezést az evangélikusokkal 
s Szilassy Aladár, pénzügyi biró, mihelyt biztos tudomása 
volt arról, hogy a küldöttek május elejére érkeznek, azon-
nal értesítette Bachát Dániel, fővárosi ev. esperes urat, a 
ki is a legszívesebben ígérte meg közreműködését. 

Ugy látszik, a szövetség evangéliumi, szeretetteljes 
szelleme már előre átlengte a fővárosi protestáns egyhá-
zakat s erre bizonyság az, hogy az április 25-én tartott 
értekezleten a fővárosi protestáns közösségek mind kép-
viselve voltak. Az értekezlet kimondja, hogy előkészítő 
bizottsággá alakul s elnökévé báró Vay Béla Ő Excellen-
tiáját választotta. Jelen voltak Szász Károly püspök, Schrans 
János német ev. lelkész, Horváth Sándor magyar evang. 
lelkész, Bachát Dániel esperes akadályozva volt a meg-
jelenésben, Szilassy Aladár, György Endre. Moody E. skót 
lelkész, dr. Králik Lajos ev. egyházmegyei felügyelő, Fustek 
Tivadar ev. egyházi felügyelő, Szőts Farkas, Petri Elek 
és Farkas József theol. tanárok, Gladischefsky Károly 
német ref. lelkész, Andaházy László ev. gondnok, Biber-
aaer Tivadar presbyter, Bendl Henrik pénztáros, Góbi 
Imre ev. gimn. igazgató, Molnár Sándor ref. gimnáziumi 
tanár stb. 

A bizottság általános körvonalakban megállapította 
a tartandó összejövetelek programmját, elhatározta egy 
négynyelvű (angol, francia, német és magyar) énekeskönyv 
kiadását s egy szűkebb vegrehajtó bizottságot küldött ki 
a határozatok keresztülvitelére. 

A hátralevő egy pár nap aztán lázas előkészületek 
közt folyt le. A meghívók csak elkészültek, de az énekes-
könyvvel majdnem megbuktunk. A hangjegyeket és szö-
vegeket ugyan már az előkészítő bizottság első összejöve-
telének napjára összekeresgélte és Írogatta Kovács Lajos, 
ref. vallástanár, de a nyomdák nem akartak vállalkozni 
a kinyomatásra. Utóvégre is a Hornyánszky-nyomda el-
vállalta a szöveg kinyomatását s hogy négy éneknek a 
dallamát is kinyomathattuk, azt a tractatus-társulat buda-
pesti ügynökének, Gladischefsky Károly ref. lelkésznek 
köszönhetjük, a ki a keze ügyében levő stereotvpeket ren-
delkezésünkre bocsátotta. Míg a férfiak arról gondoskod-



íak, hogy a szövetség tagjai minél több táplálékot oszto-
gathassanak, addig a nők arról gondoskodtak, hogy egy-
hehány kedélyes összejövetelen egy kis testi táplálékot 
vehessenek. 

Nap nap után mult s április 30-án az öreg Bae-
deker mar Budapesten volt. Ekkor már tudtuk, hogy a 
küldöttek kevesebben lesznek, mint a hogy reméltük s 
hogy jDalton Konsistorialrath és híres utazó, továbbá 
Farrar, a canterbury-i Dean, az angol alsóház papja, az 
anglikán egyház evangeliumi részének egyik leghatalma-
sabb képviselője, nem jöhetnek el. Május elsején delben 
még mindig csak az öreg Baedeker volt körünkben, de 
azért az irodalmi társaság d. u. tartott közgyűlésén már 
úgy az angol, mint a német és svájci evangeliumi prot. 
testvérek egy-egy képviselője megjelent. 
(Folyt, köv.) Szabó Aladár. 

K Ü L F Ö L D . 

A francia reformátusokról. 
Párisban egy igen érdekes és tartós hatásúnak Ígér-

kező könyv jelent a hetekben F. Pédéret volt. montaubani, 
most már nyugalomba vonult ref. theol. tanár tollából, 
Cinquante ans de souvenirs religieux et ecelesiastiques 
(visszatekintés a francia vallásos és egyházi élet legutóbbi 
ötven évére) címmel. 

Az író kebel barátja volt a két Monodnak, Adolfnak 
és Frigyesnek és benne élt abban a nagy dogmatikai harc-
ban, mely 1840—50-ig izgalomba tartotta a francia refor-
mátus egyházat. Az agg szerző magas kora dacára még 
mindig igen élénken, világosan és logikusan ír. Az első 
évtizedet Le réved-nek, az ébredés korszakának nevezi. 
E korból nagy -alakok emlékét idézi föl, úgymint, Monod 
Jánosét, Adolf atyjáét, a kegyes és ékesszóló Grandpierre 
párisi lelkészét, a ki a réveil lelke vala, továbbá Lut-
teroíhéí, a ki sok, a francia református körökben ma 
is kedvelt ének szerzője vala; Delaborde grófét, Pres-
sensé Victorét, a hírneves Pressensé Ödön atyjáét, Vinet 
Sándorét, Broglie hercegnőét, madame de Stael leányáét 
és mindenek felett a nagy Guizot emlékét. Ez utóbbi igen 
jelentékeny szolgálatokat tett egyházának s mint Lajos 
Fülöp miniszterelnöke és mint író egyaránt díszére volt 
egyházának és hazájának. 

Nagy és dicső korszak volt ez. Az üldözés és a 
forradalom szomorú korszaka után valósággal «Le réveil 
szép tavasz volt ez a hosszú és kietlen tél után. A második 
évtized az 1848-ban tartott zsinattal kezdődik. E korszak-
ban már javában folytak a theologiai viták. Egyik oldalon 
Coquerel, Pochaud és Fontané, másik oldalon pedig Gas-
parin, Monod Adolf és Frigyes vezetése alatt. A harmadik 
évtized nevezetesebb mozzanatai: Scberer Ödön theologiai 
fejlődése, mely a híres gondolkodót teljesen az atheismusba 
vezette. És Monod Adolf halála, ki korának legnagyobb 
evangeliumi lelkésze és jelleme volt francia földön. A negye-
dik évtizedre esik: Renán »Jézus életének* megjelenése. 
Ennek hatása alatt a liberálisok még hevesebben léptek 

föl. Ámde az orthodoxok száma napról-napra növekedett. 
Majd minden consistoriumban győztek. Az 1872-ben tar-
tott nagy zsinaton már túlnyomó többségben voltak. Inde 
irae. Ettől fogva a liberálisok zsinatról hallani sem akar-
nak, holott előbb folyton ők sürgették azt. 

Figyelemreméltó dolog, hogy a franczia református 
egyházban az orthodoxok, vagy talán helyesebben mondva 
az evangélikusok száma a lefolyt ötven év alatt folyton 
szaporodott. Hajdan ők »rari nantes in gurgite vasto* valá-
nak. A liberális irányú lelkészek ma vagy a politikai térre 
csapnak át, mint Steeg, Büisson és Dide vagy pedig min-
den befolyásukat elvesztve élnek. A professorok úgy a 
párisi, mint a montaubani fakultásokon majdnem mind 
orthodoxok vagy pedig közvetítő irányúak. A lutheránusok 
pedig teljesen positivek. 

—a—s . 

R É G I S É G E K . 

Lelkipásztorsági elmélet a mult századból. 
De minthogy nemcsak ágyban fekvő nyomorult be-

tegek vágynák, hanem szivökben megkeseredett és nyo-
morúság látott hivek is vannak az Isten gyülekezetiben, 
s ha már az ilyen esetben levőktül megkerestetnek az 
Isten szolgái, az 

Il-do a kérdés, miként viseljék az ilyenek magukat? 
melyet egy s két szóval elvégezhetünk s azt mondjuk 

1-mo.Ha azilyenektül megkerestetnek, hogy hozzájuk 
nyújtandó vigasztalásuk annál foganatosabb lehessen, tu-
dakozzák meg elsőben is, mi lehet oka bánatjuknak, és 
gondolják el azt megtudván, mivel lehetne hathatósabban 
őket megvigasztalni. Azt, vagy okát kitanulván, mutassák 
magok is ez esetben való szomorúságokat s bánatjokat 
és így az Idvezítő szavai szerint sírjanak a sírókkal, úgy 
kezdjék osztán őket vigasztalni. Ne is igyekezzék bánat-
jokat hirtelen megfojtani, hanem csak lassanként, hogy 
alig vehessék észre magok is megszűnését bánatjuknak. 

2-o Ha pedig történnék valamely hívő embernek 
olyan szomorúságra való oka, melyet ő nem tud, de tudja 
prédikátora, mint p. o. ha valakinek messze földön lakó 
fia. vagy kereskedésben levő férje meghalt, melyet ő maga 
nem tud, hanem prédikátora. Az ilyen szomorúságra való 
okot, ne a prédikátor mondja meg hallgatójának először, 
mert így nem lesznek foganatosak vigasztalás!, mert ő 
olyakat nem várt prédikátoraiul, hanem a prédikátor 
mondja meg az ilyen állapotban levő hallgatója barátai 
és jóakarói közül valamelyiknek, hogy az mondja meg 
először, és a tanító úgy menjen vigasztalására hallgató-
jának, így lehetnek vigasztalási foganatosabbak. 

III. Kérdés. Lehet-e prédikátornak a mikor akarja 
ekklézsiáját változtatni? Épen nem lehet, ha csak nagy 
okok nem adják elől magukat ; de meglehet ezekre az 
okokra nézve: 1. ha az Isten dicsősége kivánja az ő 
változását; 2. ha abban az ekklézsiában. melyben lakott, 
veszi észre, hogy szolgálatja, melyet hűségesen gyakorlott 
hallgatóiban teljességgel foganatlan és épület nélkül való 
volt ; 3. ha abbul az ekklézsiábul cselédeivel együtt 
épen el nem élhetett vagy azért, hogy a hallgatók kevesek 
és szegények, vagy hogy háládatlanok voltak. 

Valakik vagy alávaló okokbul és rossz szokásbul, 



vagy fösvénységbül és pénzgyűjthetésnek tekinteíibül, vagy 
heverésre való vágyódásbul így gondolkodván: már elég 
prédikációkat vagy irtanak, vagy másoktul szerzettenek, 
azért ha más ekklézsiába mennek megnyugodhatnak, nem 
kell oly nagy munkával készülniük mint eddig; vagy csu-
pán csak azért, hogy eddig kicsiny ekklézsiában laktanak. 
hadd lakjanak nagyokban is, változtatják ekklézsiájokat: 
azoknak cselekedeteket épen nem javalljuk és helyben 
nem hagyjuk, mert a mely ekklézsiában az Isten szolgája 
kedves, szolgáíatja épületes, abban való további maradása 
szükséges és el is élhet s nem jól cselekszi, hogy változik. 

IV. Kérdés. Leteheti-e, a mikor akarja egyházi szent 
hivatalát a prédikátor? Erre azt mondjuk egy szóval, 
épen nem, mindaddig, míg egyházi szent hivatalát hasz-
nosan és épületesen teheti. Hát 

V. Mikor valamely ekklézsiában pestis vagyon, ott 
hagyhatja-e ekklézsiáját és elmehet-e? Ha az ő ottmara-
dása szükséges, vagy alkalmatost mást maga helyében 
nem hagyhat, mert a sok betegekre nézve igen szükséges 
a prédikátornak olyan állapotban való léte. 

VI. Kérdés. Az olyan prédikátoroknak kiknek köte-
lességeket elől számiálánk, minek előtte e szent hivatalt 
felvennék, mit. kell magok iránt cselekedniük? Meg kell 
magokat próbálniok im e következendők iránt: 1., ha érzik-e 
magokat az előlszámlált és azokhoz hasonló kötelességek-
nek gyakorlására elégségeseknek. 2. Ha ezen szent hivatal-
nak felvállalásában csak egyedül az Isten dicsősége elől-
mozdítását teszik-e fel magoknak célul. 3. Ha azok a 
természeti ajándékok is, melyek e szent munkára meg-
kívántatnak, megvagynak-e ő bennük, minéműek: memória, 
judicium, prédikálásra elégséges szavak és az egesség. 
4. Minthogy ez a szent hivatal sok alkalmatlanságokkal, 
háborúság, üldöztetés s szenvedésekkel vagyon egybeköt-
tetve. sőt sokszor az egyházi szolgáknak nemcsak az ide-
genektől. hanem még a maguk hallgatóiktul is sokat kell 
szenvedniök és vergődniök és így egészen magukat a szen-
vedésekre el kell szánniok. Meg kell hat e szent hivatal-
nak felvételekor mindennek magát vizsgálni, kész-e mind-
ezeket békességes tűréssel elszenvedni ? 5. Ha ő nem e 
világot és annak gyönyörűségeit szerető-e, mert a ki ilyen, 
nem alkalmatos a szent hivatalra, mivel annak szeretete 
őtet szent hivatalátul sokszor elvonja. 6. Nem nagyravágyó 
és kevély-e? 7. Ha szereti-e igazán Istenét: teljes szivé-
bül és minden erejébül. 

De ha szintén minden egyházi szent hivatalt felvenni 
akaróknak ezek iránt meg kellene vizsgálni magukat, mégis 
mindazáltal, melyet fájdalommal említhetünk, sokan talál-
koznak, kik ezekben nem teszik kötelességüket, azért is 
nem lehet csudálni (tisztesség, becsület a jóknak) sokan 
találkoznak, kik e szent hivatalra méltatlanok és a kiknek 
valamely ekklézsiában való szolgálatjok nagyobb botrán-
kozásokra, mint épületjökre vagyon a hallgatóknak. De 
megismerjük azt is, hogy sokan az Isten szolgái közül 
kötelességeknek megfelelnek és az említett dolgok iránt is 
magukat megvizsgálják előbb, mintsem e szent hivatalt 
felvennék. De az már itt 

Vll-szer kérdés: a midőn az ilyen szent hivatalra 
alkalmatos személyek, valamely ekklézsiától megkerestet-
nek, prédikátorságra hivattatnak, csupán csak az ekklézsia 
ilyen hivatalára elmehetnek-e mindjárt? vagy pedig valakik-
nek consensusokíól, megegyezésektül kell felfüggeszteni 
resulitiójukat s elmenetelüket és ha azok elmenetelükben 
megegyeznek, úgy mehetnek el abba az ekklézsiába ? 

Megismerjük és meg is valljuk mi azt, hogy valaki 
rendesen egyházi szolga lehessen, annak kell hivatalának 
lenni. De a hivatal, melylyel az egyházi szolgák hivattat-

nak kétféle, egyik az, melylyel valaki valamely ekklézsiának 
előljáró és érdemesebb tagjaitul hivattatik e szent munkára. 

I-o. Hívja hát az Isten. Ez az isteni hivatal a szent 
munkára olyan szükséges, hogyha valakit maga Isten nem 
hív. ha száz ekklézsiátul hivattatik is és valamelyikre el-
mégven is, nem tartjuk az ilyet rendes hivatalnak és ren-
desen hivatott egyházi szolgának. Hogy pedig olyan szük-
séges legyen ez az isteni hivatal, megtetszik ezekbül: a) mert 
a kinek munkási az egyházi szolgák, az hívhatja őket a 
munkára; Isten szőlejében való munkások, Isten nyájának 
pásztori pedig azok, azért csak Isten hívhatja őket. Meg-
ismerte ezt szent Pál, azért is mondja Hebr. V. 4 : senki 
nem veheti magának e tisztességes hivatalt, hanem ha 
hivatik Istentül mint Áron; más az b) hiszen az egyházi 
szolgák az Isten beszéde prédikálására küldetnek ki, már 
pedig a kinek beszédét prédikálják, az is küldheti őket. 
Istené a beszéd, tehát Isten küldheti, azért mondja már 
szent Pál is ad Róm. 10, 15. mi módon prédikálnak, 
hanem ha küldetnek, c) A kinek rendelése az egyházi 
szolgálat és a ki az egyházi szolgákat e szent munkára 
megkívántató kegyelmekkel felruházhatja az is hívhatja 
és küldheti e szent munkára. Isten rendelése pedig és 
ugyan az Isten ruházhatja fel kegyelmekkel, azért az is 
hívhatja és küldheti. Hogy ezek így legyenek Isten beszede 
tanítja; megismerte ezt szent Pál is, mert azt mondja 
I. Cor. XII: 28 Némelyeket rendelt az Isten az anya-
szentegyházban először apostolokat, azután prófétákat, 
harmadszor doktorokat etc. Akkor hív pedig maga Isten 
e szent munkára valakit, mikor e szent munkára meg-
kívántató kegyelmekkel felruházza és akkor érzi valaki 
magát e szent munkára Istentül hivattatottnak, mikor érezi 
magában azokat a kegyelmeket, melyek e szent munkára 
megkívántatnak, a mely isteni kegyelmekért ő neki szün-
telen kell könvörgeni, Isten beszédét olvasni, tanulni, vizs-
gálni, hogy bővebb tudománya lehessen az egyházi szol-
gáknak azoknál, a kiket néki tanítani kell. De e mellé 
az isteni hivatal mellé megkívántatik még 

II-o. A külső hivatal is: hogy valaki valamely szent 
ekklézsiának előljáró és érdemesebb tagjaitul megkeres-
tessék és a szent ekklézsiában való szolgálatra minden 
becsülettel és tisztességgel kérettessék. Ez a külső hivatal 
is mondom megkívántatik azért, a) mert eleitül fogva így 
gyakoroltatott, b) mert ha a külső társaságban, hogy annál 
jobban folyhassanak a dolgok, meg kell tartani a jó ren-
det, annyival inkább megkívántatik a belső társaságban, 
mert a jó rend minden dolognak a lelke. Ez a külső 
hivatal pedig tartozik a jó rendre. De az már itten a 
kérdés 

Mikor valaki érzi magát e szent munkára alkalma-
tosnak, vagy Istentül hivattatottnak és a mellett valamely 
ekklézsiátul is hivattatik a prédikátorságra, lehet-e az 
mindjárt prédikátor és el lehet-e annak menni abba az 
ekklézsiába, melybe hivatik, vagy elmehetését és maga le-
köteleztetését a presbytériumnak, vagy az ekklézsiák igaz-
gatására választatott T. férfiaknak megegyezésektül és 
rendelésektül kell felfüggeszteni. 

A kik az ekklézsiai jó rendet vagy nem tudják, vagy 
megutálják, ebbül a közmondásbul: vocatio est penes eccle-
siam úgy gondolkodnak, hogy a kit akar valamely ekklé-
zsia, azt hívhatja s el is viheti; a ki hivatott pedig min-
den rendelés, várás nélkül elmehet az ekklézsiai hivatalára. 
Már az ilyen értelemben levő és az ekklézsiai jó rendet 
megvető hallgatók kedvükért, szükség minékünk megmu-
togatnunk mind azt l-o, miben álljon az ekklézsiai jó 
rend, mind pedig azt 2-o. hogy ha szintén szükséges is az 
ekklézsiának hivatala, mind az által mind az, hogy vala-
kit valamely ekklézsia rendesen hívhasson, mind a kit 



hívott magát kötelezhesse, nagyobb részint a presbytérium 
rendelésén áll. U. i. 

Az ekklézsiai jó rend ebben áll: hogy a midőn vala-
mely ekklézsiának prédikátorra vagyon szüksége, az az 
ekklézsia jelentse szükségét vagy egynek a presbyterek 
közül, minemű már a senior, vagy annak idejében mikor 
mindnyájan együtt vannak, mindnyájuknak, és akit azok 
denominálnak s alkalmatosnak ítélnek, azt hívja prédiká-
torának, az a prédikátor pedig, mivel esküvés által köte-
lezte magát a törvényes engedelmességre a superiorinak. 
az ilyen rendelést acceptálni tartozik. És így e szerint, a 
leírt ekklézsiai jó rendtartás szerint, mind az, hogy vala-
mely ekklézsia valakit hívhasson, mind a kit hivott, elme-
hessen, nagyobb részint a presbyteriumon áll. Hogy pedig 
ennek így kelijen lenni, megtetszik ezekbül: 1. mert az 
ekklézsiának nagyobb és nemesebb része a presbytérium. 
2. Mert minden egyházi szolgának, míg szent hivatalát 
felvenné, meg kell próbáltatni mind tudományában, mind 
erkölcsében, már pedig ezt a hallgató község véghez nem 
viheti, mert arra alkalmatlan, hanem az erre alkalmatos 
presbytérium. 3. A kik e szent munk egyházi szol-
gákat kibocsáthatják és az apostoloknak rendtartások sze-
rint, kezeiknek reájok vetésekkel felszentelhetik, azoknak 
lehet nagyobb részök a hivatalban és rendelésben; ezt 
pedig nem mások cselekedhetik, hanem a presbyterek; 
Errül a szent rendtartásokrul olvasunk az egyházi törvé-
nyekben. Szent Pál pedig errül így ír: I. Tim. V. 21. 22. 
mikor intené Timótheust: kényszerítelek tégedet Isten előtt 
és az Úr Jézus Krisztus előtt és a választott angyalok 
előtt, semmit ne cselekedjél részre hajolva, kezeidet hir-
telen senkire ne vessed, és egyebeknek bűnökben részes 
ne légy. 4. Hiszen minden ekklézsiai törvények azt tart-
ják, hogy senki is, míg nem rendeltetik és törvénytelen 
utakon módokon (minémű az idegenekhez és hatalmasok-
hoz való folyamodás) sem be nem mehet valamely ekklé-
zsiába, sem onnét ki nem mehet, a mely ekklézsiai tör-
vények régiek és az apostolok szokásaiktól vették eredetét. 
Ha úgy, rendeltetni kell hát az egyházi szolgáknak vala-
kiktül. 

az a rendeltetés pedig nem illeti a hallgató köz-
séget, hanem azt, a kinek rendiből való a rendeltetendő 
vagy rendeltetett prédikátor, az pedig a presbytérium. 
Azért annak vagyon nagyobb jussa e dologban. Közli: Thury Etele. 

I R O D A L O M . 

** Népiskolai magyar nyelvtan. Szerzője Deme 
Károly, kiadója Stampfel Károly Pozsonyban. Ára I. részé 
kötve 20 kr., II. részé 20 kr., III. részé 26 kr. Mikor meglát-
tam e három füzetet, félve nyúltam hozzájuk, mert féltettem 
a csemetéket, kiknek egy liönyv helyett háromhói kell ta-
nulni Árpád zengzetes nyelvét. Az első lapnál eloszlott a 
félelmem s végig lapozva e könyveket, kötelességemnek 
tartom nyilvánvalóvá tenni, hogy jobb népiskolai nyelvtan 
ez iclö szerint nem létezik hazánkban. Maga a nyelvtani 
rész gyönyörűséges kis beszélyek s történetkék függeléke 
gyanánt szerepel csak. E feladványokból még a leggyen-
gébb tanuló is játszva sajátíthatja el a fogalmazást. Volta-
képen e szabályok csak arra valók, hogy az elsajátított 
fogalmazási ismeretet öntudatossá tegyék. Szerző mély 
hálára és elismerésre tette magát érdemessé könyvei által 
a tanuló és gyermekvilág előtt. — A magyar nyelvtan, mely 
eddig réme volt a népiskolai növendékeknek, ezen köny-
vek által a legkedveltebb tantárgyak sorába emeltetett. 

Ugy a gyakorlati, mint a hazafias és erkölcsi életből vett 
példák klasszikus költőinkre emlékeztetnek, a kik ékesen 
tudtak zengeni a honi nyelven Szózatot, Hymnust és 
Trilógiát. Csak az a kár, hogy nevezett könyvek irója 
nem képezdei tanár, hogy módszerével egy nemzedéket 
nevelhetne. — Ajánlom e könyvek áttekintését az egyházi 
főhatóságok nagybecsű figyelmébe, különösen pedig a tan-
ügyi bizottság szakértelmébe. A dunameiléki egyházkerület 
örvendetes dolgot cselekednék, ha e könyveket a ref. isko-
lák számára ajánlaná és azokba bevezettetné. Cs. J. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténetéből, melyet a Lampel Róbert-féle cég ad ki, meg-
jelent az 58-ik füzet. Ebben Graeza György könnyed, 
vonzó előadásban a dicsőség napjait, Bem apó erdélyi 
diadalait beszéli el, majd meg Guyon branyiszkói csatáját 
írja le. Szövegképek: gróf Bethlen Gergely, Czetz János 
arcképe, részlet a branyiszkói és a kápolnai csatából, a 
a kápolnai csata térképe. A két hetes füzetekben megje-
lenő munka ára 30 kr. 

** Alkalmi ima és emlékbeszéd. A sárospataki 
főiskola által a magyar állam ezeréves fennállása alkal-
mából 1896. május 9-én tartott ünnepélyen dr. Tüdős 
István theologiai tanár lendületes alkalmi imát, dr. Zsin-
dely István jogtanár hosszabb emlékbeszédet tartott, melyek 
most egy 59 lapra terjedő csinos kiállítású füzetben nyom-
tatásban is megjelentek. Értékes dolgozatok: az imádság 
csinos, a beszéd tartalmas. A füzet ára 30 kr., tiszta jöve-
delme a »millenniumi alap* javára fordíttatik. 

** A magyar nemzet története. Az »Athenaeum« 
kiadásában megjelenő ily című tíz kötetes nagy munkának 
(millenniumi kiadás) 69., 70 és 71. füzete megjelent, melyek 
Fraknói Vilmos dr. »A Hunyadyak és Jagellók kora« 
nagyszabású monográfiájának, a vállalatban a negyedik 
kötetnek, folytatását képezik. Szerző Hunyady László ki-
végeztetésének és V. László halálának körülményeit nagy 
részletességgel írja le és kimutatja, hogy V. László a pestis-
szerű járványnak esett áldozatul három napi betegség után 
és nem méreg által ölték meg. Ezután »Hunyadi Mátyás 
király« dicsőséges uralkodásának történetét ismerteti, mely-
ben Mátyás királylyá választatásától kezdve Mátyás király-
nak a pártütőkkel, a császárral és a törökökkel folytatott 
küzdelmeit írja le és a csehországi háborúkig halad. A 
69. füzethez Schedel krónikájából »Róma középkori lát-
képe* és a párisi Dreyíuss gyűjteményben őrzött eredeti 
»Beatrix királyné ifjúkori mellszobráénak fénynyomata; 
a 70-ik füzethez pedig Matejko Jánostól a Magyar Nem-
zeti Muzeum képtárában levő »A várnai csata« olajfest-
mény pompás színnyomata, valamint a velencei állami 
levéltárban őrzött eredeti után »Mátyás király 1478. okt. 
28-án IV. Sixtus pápához intézett levelének* sikerült 
hasonmása van csatolva. Egy 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 ha z. 
Az egyházközségek ezredévi ünnepei vallásos 

és hazafias lelkesedéssel május 10-éu mentek végbe. Á 
hívek alkalmi énekei, a pásztorok alkalmi imádságai és 
prédikációi ismét fényesen igazolták azt a százados ta-
pasztalatot, hogy hazafiság és protestantismus a magyar 
hazában ikertestvérek. Több helyről, mint Szent-Máríon-
Káta, Acsa, Nagy-Igmánd stb. arról értesítenek, hogy a 
nagy nap emlékére millenniumi alapítványokat tettek egyes 
egyháztagok. Ez a legméltóbb megünneplése az ezredik 
évfordulónak. 

Tömeges felekezetnélküliség. Megdöbbentő eset-
ről tudósítanak a napilapok. Arról szól a szomorú hír, 
hogy Gyulavár község ev. református hívőinek több mint 
fele ki akar lépni a ref. egyház kötelékéből és felekezet-
nélküli akar lenni. A kilépés oka nagyon is anyagi. So-
kalják az atyafiak az egyházi adót és nem akarnak tovább 
papjuknak, egyházuknak fizetni. Ezek a hitetlenség szo-
morú előhírnökei már írásban is bejelentették elhatározá-
sukat a járási szolgabírónak, ki természetesen — a törvény 
kényszere következtében — tudomásul vette azt. A lelki 
gondozás iszonyú elhanyagolásáról tanúskodik ez a szo-
morú eset, mert a hol a lelkek szeretik a Krisztust s 
adnak valamit a leikök üdvösségére, ott az egyházi adó 
miatt a hitetlenség és pogányság karjaiba nem vetik 
magokat. 

Ezredéves ünnepélyek Kunszentmiklóson, La-
punknak írják : az iskolai ünnepségek, mint szerte az ország-
ban, nálunk is f. hó 9-én tartattak. A helybeli református 
gimnázium sátorral, zászlókkal és képekkel gyönyörűen 
feldíszített udvara 10 órára várta városunk intelligenciáját, 
mely tömegesen meg is jelent. Szavalások és nemzeti 
énekek közben lendületteljes ünnepi beszédet Szikszay 
Gusztáv intézett előbb a közönséghez, szépen vázolván 
ezeréves történetünk főbb eseményeit s a nagy nap jelentő-
ségét, azután a tanulókhoz, szívökre kötvén a hazaszeretetet 
és az erényt, mely minden orszagnak talpköve. Éljenzéssel 
kisért beszédét imaszerű fohászszal fejezte be, kérve a 
a magyarok Istenét, áraszsza tovább is kegyelmét hazánkra. 
Az ünnepély folytatása délután volt. A diákok millenniumi 
díszérmekkel s trikolorral keblükön lobogók és cigányzene 
mellett hazafiúi dalokat énekelve vonultak a város végén 
levő Széchényi kertbe, hol városunk lakossága szintén 
megjelent, hogy osztozzék az ifjúság örömében. Volt futó, 
ugró, sántikáló verseny s a győztesek szép jutalomban 
részesültek. És volt végül hatalmas ozsonna, melynél 
jószívű űri nők, a tanári és tanítói kar szolgáltak fél 
a gyermekseregnek. Az este és a hazatérő diákok dalolása 
fejezte be a szép napot. Másnap 9 órakor az egész város 
valláskülönbség nélkül a ref templomba gyűlt, zsúfolásig 
megtöltvén annak tágas hajóját. Zsoltárok és a Hymnusz 
éneklése után Baksay Sándor főesperes tartott gyönyörű 
beszédet, melyben a zsidót és magyart, Isten e két kivé-
lasztott népét állítá párhuzamba, a magyar fenmaradását 
a nemzeti öntudatnak s a reformációnak tulajdonítván. 
Különösen magasztos, megindító és fenszárnyaló volt be-
szédének kezdete, befejezése és imája. Az isteni tisztelet 
a szózat és zsoltárok éneklésével ért véget. (B. L ) 

I S K O L A . 

Budapesti theologiai akadémiánkon az ezredévi 
ünnepély május 9-én folyt le. A közönség és a theologiai 
énekkar éneke után Horváth József senior imádkozott, 
Síöts Farkas igazgató-tanár rövid alkalmi beszédet. Molnár 
.János Il-od éves theologus alkalmi felolvasást tartott, 
Szalcács Imre IV-ed éves theologus szavalt, Szász Károly 
püspök úr gyönyörű záróimát mondott. (A beszédek Lapunk 
mai számában olvashatók. Szerk.) — Az akadémián a 
félévi colloquiumok megkezdődtek, és június 2-án érnek 
véget. A pünkösdi vacatio május 22 —2ö. napjain lesz. 
Az évzárás június 3-án tartatik meg. 

Budapesti főgimnáziumunkban szintén május 
9-én folyt le az ezredévi ünnepély. Az ifjúság a templom-
ban gyűlt össze, hol Laky Dániel tanár alkalmi imádsá-
got, Szalay Károly tanár alkalmi beszédet tartott, az 
ifjúság pedig szavalt és énekelt. A szép ünnepélyen nagy 
közönség volt jelen. 

Kunszentmiklósi gimnáziumunk köréből írják, 
hogy 1. Jámbor Mihály hajdúsámsoni orvos, iskolánk 
tanítványa a húszas években, 1000 frtot hagyományozott 
intézetünknek, mely összegnek hova fordítását a megbol-
dogult hagyományozó Baksay Sándor bölcs belátására 
bízta. 2. A gimnázium fentartó testülete Apostol Pál és 
Pátkay Imre eddigi helyettes tanárokat, miután oklevelei-
ket megszerezték, rendes tanárokká választotta s ugyan-
ekkor kimondotta, hogy a rendes tanári fizetést a jövő 
tanévtől kezdve az 1891—93 orsz. zsinati törvények 470. 
§-a szerint felemeli. 3. A m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a kunszentmiklós-dabas-szabadszállási taka-
rékpénztárnak, özv. Tóth Pálné úrnőnek, Tóth Zsigmondné 
úrnőnek. Gyenes Judit úrnőnek, dr. Kovács József főor-
vosnak. Bauer Ignác földbirtokosnak, a solti evang. ref. 
egyházmegyének és Tessénvi László úrnak, kik az 1891. 
évtől az 1895. évig terjedő időben 50—5000 frtos ado-
mányokkal, illetve alapítványokkal gyarapították a kun-
szentmiklósi ev. ref. algimnázium segélyalapjait, őszinte 
elismerését és köszönetét nyilvánította. (B. L ) 

A gyönki algimnázium millennáris ünnepe. 
F. hó 9-én Gyönk város is ünnepi szint, lobogó díszt 
öltött, a hétköznapi munka szünetelt, a boltok be voltak 
csukva. Már 10 óra előtt kezdett gyülekezni a szépen 
helyreállított s ez alkalomból fel is díszített ref. temp-
lomba a közönség, az egész intelligencia felekezeti kü-
lönbség nélkül megjelent s a mi nem kevésbbé örvendetes, 
hogy nemcsak az, de nagy számban jöttek a földmíves 
osztályhoz tartozók is, úgy, hogy a mikor a gimnázium 
tanuló ifjúsága rázendítette a Hymnuszt, a templom már 
teljesen megtelt. Módra Imre h. tanár szép alkalmi imája 
után Szilassv Aladár pénzügyi közig, biró, mint a fentartó 
testület és az igazg.-tanács elnöke mondotta el megnyitó 
beszédét, melynek első része a nagy közönséghez, máso-
dik része pedig a tanuló ifjúsághoz szólott, közben meg-
emlékezvén ama két nagy eseményről, mely ez évet az 



intézetre nézve oly emlékezetessé teszi, kegyeletes sza-
vakkal adózott néhai Varga István elhunyt igazgató em-
lékének, s hálás köszönettel említette fel Tolnavármegye 
100,000 koronás nagyszerű millennáris alapítványát. Egy 
IV. osztálybeli növendék szavalata után Ádám József 
helyettes tanár olvasta fel, szép történeti tanulmányát 
hazánk hazánk ezer éves fenállásáról, mely után hazánk-
nak virágfűzérekkel megkoszorúzott térképe előtt az ünnepi 
alkalomra készült földrajzi felelet s két szavalat követke-
zett a tanulóktól. Ez után Szentes János hely. igazgató 
tartott gyönyörű hazafias, lelkesítő zárbeszédet, melyre a 
gimnázium énekkara a »Fohász «-t, s utána a közönség 
a Szózatot énekelvén el, ezzel a felemelő s minden tekin-
tetben sikerült ünnepély véget ért. A közönség különösen 
gyönyörködött a tanulók értelmes, szép szavalataiban. 

Az internátusok újjászervezése Debrecenben. 
A tiszántúli egyházkerület megbízta a debreceni ev. ref. 
főiskola tanárkarát, hogy egy korszerűen szervezett inter-
nátus tervét dolgozza ki s folyó évi tavaszi közgyűlésre 
terjeszsze be. A tanári kar a megbízásnak eleget tett s 
a bizonyára széles körben méltó érdeklődést keltő felter-
terjesztést Elek Lajos által öntette formába, ki e célbői 
a télen részletesen tanulmányozta hazai nevezetesebb, főleg 
a budapesti Ferenc-József finevelő intézetnek és a kolozs-
vári ref. theol. fakultásnak internátusait. A fölterjesztés 
szerint a theologusok meghagvandók továbbra is a kollé-
gium másodemeleti szobáiban, de a folyosók beüvegezen-
dők s a felügyelet és ellenőrzés szigorítandók lennének. 
A tanítóképezde növendékei a kollégium szomszédságában, 
az úgynevezett Margitai-féle házban helyeztetnének el 
kellő berendezés és felügyelet mellett. A gimnnázium 
növendékei számára, az iskolának egy már erre kiszemelt 
pompás helyen fekvő telkén új internálusi épület emelendő 
teljesen modern berendezéssel. Itt helyeztetnének el, ter-
mészetesen az alapok fölhasználása mellett, az 50 év 
óta fennálló Szilágyi-Andaházi intézet növendékei. Az épü-
let berendezése nem az internátusoknál uralkodó tömege-
sítés, hanem a családiasság elve szerint eszközlendő. Min-
den két növendékre és egy nevelőre esnék egy külön 
tanuló- és hálószoba. Ezenkívül volnának a közös gyakorló 
és szórakozó termek. E berendezés azonban csak az egész 
díjas, nagyobb igényű, úri növendékekre állana. Az épület 
másik szárnya a részint mérsékelt díj mellett, részint in-
gyen fölvett növendékek számára rendeztetnék be szintén 
korszerűen, de tömegesebb elhelyezéssel. A főfelügyeletet 
egy tanár gyakorolná, kinek a bentlakásban megfelelő lakás 
biztosíttatnék. A tanari kar végül az indítványozza, hogy 
hivassanak fel az internátus érdekében az egyházak és 
egyházmegyék alapítványok tételére. Egy egész díjas ala-
pítvány 10,000. mérsékelt díjazású pedig 2400 frtban álla-
píttatott meg. Derék dolog volna, ha nemcsak írott terv 
maradna a tanári kar szép munkálata 1 

Millenniumi alap. Hajdú-Böszörmény városa a 
millennium emlékére az ottani ev. ref. gimnázium javára 
10.000 forintos alapítványt tett. E szép cselekedet önnön-
magát dicséri. 

Millenniumi ünnepély Kisújszálláson. F. hó 9-én 
ünnepelték meg a kisújszállási ev. ref. egyház főgimná-
ziuma és elemi iskolái millenniumi iskolai ünnepélyöket. 
Reggel nyolc órakor a templomban hálaadó ifjúsági isten-
tisztelet tartatott, melyen Barta Jenő főgimn. vallástanár 
tartott magas szárnyalású, történeti reminiscentiákban 
gazdag imádságot, Majd a főgimn. énekkar énekelt. Köz-
vetlen az istentisztelet után a főgimn. tágas udvarán az 

ünnepély tartatott meg, melyen dr. Pruzsinszky Pál fő-
gimn. igazgató és Erdélyi Sándor tanító alkalmi szónok-
lataik keltettek élénk hatást. A délutáni órákban a kisúj-
szállási hölgyek által a főgimn. számára ajándékozott 
díszes selyem zászló felavatási ünnepélye tartatott meg. 
Ezen ünnepély lefolyását emelte a hódoló díszmenetben 
résztvevő kun bandérium megjelenése és a körmenetben 
felvonulása ; emelték továbbá Almássy Géza főispán, 
a vidék notabilitásainak és a nagy közönségnek megjele-
nése. Az esti órákban a főgimnázium tornacsarnokában 
bál tartatott. A zászlószegekből befolyó jövedelem, melyek 
megváltásában többek bőkezűséget mutattak, jelentékeny 
millenniumi alapítványt nyújtott a főgimn. számára. Az 
ünnepély lefolyása azt a benyomást tette, hogy e gazdag 
vidék ev. ref. vallású közönségében élénk rokonszenv és 
érdeklődés nyilatkozik főgimnáziuma ügyei és felvirágzása 
iránt. 

gyász rovat. 
f Téby Zsigmond kopácsi (Baranya m.) ev. ref. 

lelkész rövid szenvedés után életének 87-ik évében május 
9-én Kopácson elhunyt. Nesztora volt nemcsak a bara-
nyai, de talán az összes dunamelléki lelkipásztoroknak, 
1847-ben foktői lelkész volt, 1860 óta Kopácson lelkész-
kedett, de évek óta szolgálatképtelen volt. Családot nem 
hagyott hátra. Béke hamvaira! 

f Túri Lajos volt gyűdi, később nyugalomba vo-
nult lelkész, élete 46-ik évében rövid szenvedés után 
május 5-én Baján váratlanul elhunyt. Özvegye, szül. Ma-
darász Lidia gyászolja kora halálát. Beke poraira! 

f Szilágyi Béla nagyszokolvi lelkipásztor mult hó 
végén élete 43-ik évében hirtelen meghalt. A közép- és 
főiskolát Budapesten végezte, több évén át Budapesten 
káplánkodott, 1883 óta Gyönkön volt német lelkész, né-
hány év óta a külső-somogyi Nagy-Szokolyban lelkész-
kedett. Áldás emlékére. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A Békési Gyula halálával meg-

üresedett debreceni tankerületi főigazgatói állásra a király 
Géresi Kálmán debreceni főiskolai tanárt nevezte ki, mely-
ről a kinevezési okmány május 12-én érkezett le Kiss 
Áron püspökhöz. Géresi neve. úgyis mint kiváló tanáré, 
mint szakavatott történettudósé nemcsak közöttünk, protes-
tánsok között, hanem általán országszerte a legszélesebb 
körben ismeretes. Mint főiskolai könyvtárnok a könyvtár 
fejlesztése körül is sokat tett, s nagybecsű ereklyéit és 
unicumait folyton szaporította. Ö maga is egy élő biblio-
theka. Többnemű tisztségek mellett elnöke a tiszántúli ev. 
ref. tanáregyesületnek, alelnöke a debreceni Csokonai kör-
nek. Még javakorbeli, a ki új állását a milyen erős tehet-
séggel és készültséggel, ép oly tetterővel is foglalja el. 
Kineveztetése alkalmából belső örömmel üdvözöljük! Ad 
multos annos! — A budapesti egyetem a ref. egyház két 



irodalmi kitűnőségét: gróf Kuun Géza főgondnokot és 
Szilády Áron halasi lelkész, egyházkerületi főjegyzőt a 
millennium alkalmából tiszteletbeli bölcsészet-tudórsággal 
tüntette ki. Az uralkodóház tagjai közül József főherceg 
és Károly Tivadar királyi herceg, a theologusok közül 
Fraknói Vilmos e. püspök és Samassa József egri érsek, 
a jogászvilág kitűnőségei közül Szabó Miklós és Csemegi 
Károly, a politikusok közül Kállay Beniámin és gr. Apponyi 
Albert, a természetbarátok közül gróf Széchényi Béla és 
Semsey Andor kaptak ilyen kitüntetést. A külföldi tudo-
mányos világból Sohm Budolf, Levasseur, Virchow, Lister, 
Bunsen, Spencer Herbert, Wundt, Müller Miksa, Momm-
sen stb. nyertek tiszteletbeli tudorságot. 

* Kiállítási szállás lelkészek számára. Buda-
pesti theologiai akadémiánk igazgató-választmánya ápril. 
19-én tartott ülésében a mult évi egyházkerületi közgyű-
léstől nyert felhatalmazása alapján elhatározta, hogy az 
intézet internátusát a nyári szünidőre lelkészek számára 
szükség-lakásokká rendezteti be. Tizenkét lakószobát és 
tantermet rendes ágyakkal, ágyneművel, ruhaszekrénynyel, 
mosdó edénynyel felszerelve, megfelelő kiszolgálással a kiállí-
tás megtekintésére felránduló lelkészeknek rendelkezésére bo-
csát a következő feltételek mellett. A szállások június 15-étöl 
szept. 10-éig vehetők igénybe, kizárólag lelkészekés lelkészi 
családok által, előzetes jelentkezés mellett. A jelentkezés levél 
útján az intézeti széniornál (T. Kovács Kálmán, Kálvin-
tér 7. sz.) akként eszközlendő, hogy a jelentkező írja meg, 
mikor, hányadmagával és hány napra kiván szállást s min-
dig várja be a széniór válaszát. Kisebb szobákban 2—2 ven-
dég, nagyobbakban 3 — 4 szállásoltatik el. A szállásért egy 
napra fejenként 1 korona fizetendő, mibe az ágynemű és 
a takarítás díja is be van számítva; világítás, ruhatisztí-
tás azonban külön fizetendő. Négy-öt tagú lelkész-család 
(apa, anya és gyermekek) naponként 3 korona díjat fizet. 
A szállások első sorban a dunamelléki ref egyházkerület 
lelkészei számára tartandók fenn, de ha van hely, más 
egyházkeriiletbeli lelkészek is befogadhatok. A szállás díja 
eltávozás előtt a széniornál fizetendő. Jelentkezések már 
május folyamán elfogadtatnak az erkezés idejének s a 
tartózkodás tartamának pontos jelzésével. Megjegyzem, 
hogy június 5—8-ig, a kiállítási látványosságok napjain, 
minthogy a theol. ifjúság akkor még együtt lesz, csak a 
tantermek rendeztetnek be szükségszállásoknak s erre a 
néhány napra csupán férfiakat szállásolhat el az intézet; 
szintén előleges jelentkezés mellett. Jelentkezések erre a 
néhány napra is Kovács Kálmán széniorhoz (Kálvin-tér 
7. sz.) intézendők. Június 9-kétől június 15-éig azonban 
vendégeket egyáltalában nem fogadhatunk, mert ez idő 
alatt a helyiségeket ki kell takaríttatnom. Budapest, 1896. 
április 20-án Szőts Farkas, theologiai igazgató. 

* A római katholikusok száma Angliában és 
Walesban a hivatalos »Catholica Directory* szerint 
1.500.000, Skótiában 365.000, Irlandban 3.550,000. »Cha-
tholic Times« 1895. évi dec. 27-iki száma »a római egy-
ház nyereségével és vesztesegével« foglalkozik a vezér-
cikkében. Igen sokat tud mondani a pápai encyklika 
kedvező hatásáról és a romanismus sociális fellépéséről 

Angliában. Az új poéta laureatus, Austin Alfréd is római 
katholikus. Ugyanez a lap »szép számú áttértekről« is 
beszél, de azért elismeri, hogy a római egyház Angliában 
legalább is annyi lelket elveszít, mint a mennyit nyer A 
veszteségeta -»Catholice Times* az iszákosságnak, a vegyes 
házasságoknak és a r. kath. gyermekeknek a protestán-
sok által való elnevelésének tulajdonítja. Ezt úgy kell ér-
teni, hogy az elzüllött gyermekek legnagyobb része róm. 
katholikus. s őket, miután más nincs, protest. menházak 
fogadják be. 

* A mohamedanismus Indiában a "Baptist mis-
sionary Magaziné* szerint sűlyos csapást szenvedett az 
által, hogy egy keresztyénné lett indiai mohamedán anya-
nyelvére lefordította a koránt. Már eddig is sok moha-
medán rémülettel vette észre, hogy az a szentnek tartott 
könyv nem olyan jó, mint a milyennek képzelték. 

* A diasporákban élő protestánsok számára Svájc-
ban alakult waadilandi egyesület áldásosán munkál otthon 
is, Svájcban és külföldön is. Chiliben két lelkészt foglal-
koztat az ott élő helvétek és németek között, Bécsben is 
van a társaságnak egy igen derék lelkésze, a ki felváltva 
Bécsben és Budapesten prédikál, s igyekszik az itt élő 
svájciakat ' együtt tartani. Hogy az e nemű munkára 
mily nagy szükség van, bizonyítja a következő eset. Bécs-
ben egy yverdoni (waadt-cantoni) leányka, mint bonne 
volt alkalmazva. Megbetegedett és a kórházba került. Sze-
retett volna az úrvacsorájával élni, de egy apáca elhitette 
vele, hogy oda protestáns lelkésznek belépnie nem szabad. 
Tehát r. kath. pap kezéből vette fel az úri szent vacsorát. 
A mint Selli úr, a társaság bécsi lelkésze meghallotta a 
dolgot, rögtön a kórházba sietett. A leány erősítette, ha 
tudta volna, hogy neki is szabad a kórházba bejönni, nem 
fogadta volna el a kath. pap kezéből a szent jegyet. Selli 
úr panaszt emelt a kórházi igazgatóságnál, a hol a vizs-
gálat megindítását megígérték. S a következés az lett, 
hogy midőn másnap meglátogatta a beteget, annak ágya 
fölött egy cédulát látott meg. melyre ez vala írva : »római 
katholikus*. 

* A kis ázsiai kegyetlenkedések áldozatai. A 
westminsteri herceghez, mint a londoni örményeket segé-
lyező bizottság helyettes elnökéhez benyújtott adatok sze-
rint rendkívül nagy számúak. Meggyilkoltatott 29,544, 
elevenen elégettetett 1383, éhség és hideg miatt elveszett 
5561, tehát összesen 36.000-nél több élet oltatott ki. A 
kényszernek engedve 15,179 mohamedánná lett, 92,650 
lélek pedig födél nélkül maradt. 1532 nőt elhurcoltak a 
kurdok és a törökök. 28.562 házat felgyújtottak és 227 
templomot meg egyházi épületet puszítottak el. 

* A luxemburgi evangelikus egyház néhány év 
óta nehéz viszonyok közé jutott. A Luxemburg városi 
gyülekezet 1867-ben a weimari nagyhercegség egyházá-
hoz csatlakozott, és az azóta a város környékén alakult 
gyülekezetek is lelkészeikeit Weimarból kapták. A mostani 
luxemburgi prot. nagyherceg szeretné egyházát önállósí-
tani. Ámde a weimári egyház nem engedi a jogát kivenni 
a kezéből, mivel az uralkodó nagyherceg gyermekeinek 
katholikusoknak kell lenniök az alkotmány szerint. S az 
ultramontánok mindenkép el akarják pusztítani az evang. 
egyházat. 1894-ben a klerikális képviselők felelevenítettek 
egy régi, Napoleon korból való törvényt, mely szerint a 
hercegség terén csak egy gyülekezet lehet, a többiek csak 
filiák. S majd kitalálták azt is, hogy ennek az egyetlen 
egy gyülekezetnek a lelkésze csak luxemburgi lehet. S 



mivel az akkori lelkész vonakodott magát honosíttatni: 
hivatalából letették. Mindenfélekép igyekeznek a protestán-
sokat elnyomni. A brit Biblia Társaság se árusíthatja el 
e kis országban a szentírást És így Luxemburg Európa 
összes országai közül Ausztriával osztozik abban a kétes 
dicsőségben, hogy benne a biblia terjesztése tilos. 

* New-York lakossága nemzetiség és vallás tekin-
tetében nagyon kevert. A város összes lakossága 1.515,201, 
de ebből az Amerikában születtek száma a négerekkel 
együtt csupán 360.299. A többi mind bevándorolt. Leg-
számosabban vannak a németek (403,784) azután jönnek 
az irek, az oroszok és lengyelek, az olaszok, a franciák, 
a magyarok és csehek. E bevándoroltak legnagyobb része 
olyan elemekből áll, melyek könnyen közveszélyesekké 
válhatnak. Az újon érkezettek tudatlanságát, a prédára 
leső lelkiismeretlenek alávaló módon kizsákmányolják. A 
városban legtöbben vannak a r. katholikusok, még pedig 
az ír, francia és spanyol származásúak, s hogy ez mit 
jelent, könnyű elgondolni. A németek nagy része keveset 
vagy épen semmitse törődik a keresztyén vallással. Hitet-
lenségben élnek és a Mammonnak szolgálnak. A német 
egyházak ugyan nagy fáradsággal szép dolgokat műveltek 
New-Yorkban és néhány tevékeny gyülekezetet alakítottak : 
de a liberalismus és a langymelegség még mindig nagy 
hatalmak, még mindig elvonva tart ezereket és ezereket. 
A komoly keresztyénekre tehát erős munka vár e nagy 
városban. Fokozottabb belmissziói munkásságra van szük-
ségük, jóllehet e nemű munkájuk eddig sem volt elhanya-
golt és eredménytelen. A városi misszió-egyesület női osz-
tályának a mult évben 97,000 márka volt a bevétele és 
csaknem 100.000 márka a kiadása. Ezenkívül 28 nő 2500 
márkát gyűjtött össze egy városi misszionárius fizetésére. 

* Melanchton Fülöp születésének 400-dos évfor-
dulójára nagyban készülődnek a németek. Az ünnepély 
napjára 1897. febr. 16-ára Brettinben (Baden) Melanchton-
házat akarnak építeni, melyben elhelyeznék Melanchton 
kéziratait, nyomtatott munkáit, a rá vonatkozó réz- és 
fametszeteket, festményeket, valamint barátainak és ellen-
ségeinek róla, mellette és ellene írt munkáit. Hát vájjon 
mi fogunk-e valaha a mi reformátoraink emlékére ilyen 
múzeumfélét összeállítani? 

* Az észak-amerikai Egyesült-Államokban, a 
legújabb statisztikai kimutatás szerint, a r. katholikusoknak 
van 14 érseki tartományuk 72 püspökséggel. Lelkészeik 
száma 10,348, kik közül 2592 szerzetes, 7756 világi pap. 
Templomjuk van 5853, missziótelepjük templommal 3648, 
kápolnájuk 5393. Iskolájuk 3361, melyekbe 796,248 gyer-
mek jár ; van továbbá kilenc egyetemjük és 106 semi-
nariumjuk 3681 tanulóval. Felsőbb leányiskolájuk 633, 
míg gimnáziumjuk csak 187. 243 árvaházban 53,064 árva 
van elhelyezve, 836 ápoldában 933,944 egyénről gondos-
kodnak. Az összes lélekszámjuk 8.410.790. 

* A brit- és külföldi bibliatársulat május hó 
6-án tartotta f. évi rendes közgyűlését, melyen hatalmas 
beszédek tartattak és örvendetes jelentéseket tettek a tár-
sulat mult évi áldásos működéséről. Az idei immár 92-ik 
közgyűlése volt a hatalmas egyesületnek. 

Pályázat tanári állomásra. 
A szatmárnémeti ev. ref. főgimnáziumnál a jövő 

1896/97-ik iskolai év kezdetével elfoglalandó magyar-latin 
nyelvi helyettes tanári állomásra pályázat hirdettetik, a 

főgimnázium pénztárából negyedévi részletekben előre fize-
tendő évi 800 frt fizetéssel. 

Csak ev. ref. vallású egyén választatik meg. 
Előleges tájékozásul e helyen megjegyeztetik, hogy 

ezen állomás egy év múlva rendszeresíttetni fog 1200 frt 
évi törzsfizetéssel (e törzsfizetés a fizetési osztályok sze-
rint 1400, illetve 1600 frtig emelkedhetik), 240 frt lak-
bérrel és 500 frtig emelkedhető 100 frtos ötödéves kor-
pótlékkal. 

A rendes tanári állomás betöltése —• a főgimnázium 
fentartótestületének ajánlata alapján — a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr jogkörébe fog tar-
tozni. 

Pályázók felhivatnak, hogy folyamodványukat kereszt-
levelükkel, végzett tanulmányaikról, képesítésükről, s ha 
alkalmazásban vannak, eddigi szolgálatukról, továbbá 
egészségi állapotukról és hadkötelezettségükről szóló bizo-
nyítványaikkal együtt folyó hi június hó 15-ig a főgim-
názium igazgató-tanácsának alulírott elnöke címére (Szat-
márra) küldjék be. 

Szatmár, 1896. május hó 8-án. 

Farkas Antal, 
az ev. ref. főgimn. igazg.-tanácsának 

1—2 elnöke. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-

názium igazgató-tanácsa a 
a) latin-görög és 
b) német-magyar tanszékekre pályázatot hirdet. 
Ez utóbbi tanszéknek betöltése a nagymélt. vallás-

és közoktatási minisztérium kinevezése alá esik. 
Pályázhatnak ev. ref. vallású, a kijelölt tanszakokra 

képesített okleveles tanárok, vagy tanárjelöltek; a meg-
választott az országos tanári nyugdíjintézetnek köteles 
tagja lesz. 

A rendes tanár fizetése 1200 frt, 200 frt lakpénz 
az egyházi pénztárból havi részletekben és négv ízben 
50—50 frt ötödéves korpótlék. A helyettes-tanár fizetése 
800 frt, szintén előleges havi részletekben kiszolgáltatva. 

Pályázók folyamodványaikat folyó évi június 15-ig 
alólírott elnökségnél nyújtsák be. E folyamodványukban 
életkoruk, vallásuk, családi állapotuk, hadkötelezettségi 
viszonyaik, képesítésök, eddigi netaláni alkalmazásuk, ok-
mányokkal igazolandók. 

A megválasztott és kinevezett tanár egy évi sikeres 
működés után állandósíttatik, hivatalát f. év szept. l-jén 
tartozik elfoglalni. Szükség esetén köteles más rokon tan-
tárgyakat is túlterheltségének kikerülésével előadni. 

Kelt Kisújszálláson, az ev. ref. főgimnázium igazgató-
tanácsának 1896. évi május 11-én tartott gyűlésében. 

Gulyás Lajos, 
ev. ref. léikész, igazg. tanács 

1—2 elnök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPK8TBN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
S z e r k e s z t ő s é g 1 : 

IX. kerület, Pipa-utca íiS, .szám, hová a kézi ratok 
c i m z e n d ö k . 

K i a f l ú - h i v a t a l : 
Uornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á a z e l ö f i z . és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és 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 vasárnap. 
Előf i ze tés i á r a : 

F é l é v r e : 4 frt GO kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Királyunk gyásza, nemzetünk gyásza. 
Ünneplő királyunk, vigadó nemzetünk ismét gyászba borult ; régiek mondása, 

magyar szó járása újra betelt rajtunk: csak sírva vigadunk. Királyunk testvére, trónja 
örököse, Károly Lajos herceg, Isten végzéséből hosszabb betegségben váratlanul elhunyt. 

Halála mélységes gyász jó királyunknak, egész családjának. De gyász minekünk 
is, hű magyar nemzetnek, kik jó királyunkkal s felséges házával, örömben, bánatban min-
dig együtt érzünk. 

Vagy a gondviselés zajos örömünkben mértékletességre, lelkesedésünkben alázatos-
ságra akar tán inteni ez újabb halállal, megpróbáltatással? Ki tudja, ki tudja! Gond-
viselés útja nem emberek útja. Kifürkészhetetlen mély bölcsességével sujt, vesszőz, sebet 
ejt, de gyógyít s fölemel. 

Királyunk szivéhez szorosan oda nőtt jóságos testvére, az elhunyt főherceg, emberi 
vonások, nemes sajátságok erényiben vala páratlanul gazdag. Szivében jóságos, lélekben 
nemes volt, kit nagy veszteségek, családi bánatok tisztító tüze csak edzett, nemesített. 
Szeretet, szelídség volt jellemvonása magánéletének s közszereplésének. 

A politikában s katonaügyekben kevés része vala egész életében; csak régibb 
időben, fiatal korában volt Galíciában, Tirol s Voralbergben helytartó, kormányzó. Jósá-
gos gyöngédség, nemes humanizmus volt vezérlő szava, irányzó eszméje közszolgálatának. 
Szeretett s szerették; ele szivét családi s szelíd tudományos eszmények hevítek. Elvonult 
családja s könyvei körébe. 

Nagy szivét sok bánat s családi gyász érte. Két nőt temetett el, négy árvával 
maradt, s első szülött fia kétes egészsége sok gondot, bajt szerzett szerető szivének. De 
harmadik neje, Mária Trézia jóságos angyala lőn borús életének. Hat királyi herceg 
szép családi köre, királyi jó bátyja példás szeretete s kegyes vallásosság, szeretet gya-
korlás aranyozta éltét, boldogítá létét. 

Magyarok hazáját, nemzetét és nyelvét csak hajlott korában, végső éveiben mint 
trón-várományos ismerte meg jobban, s szívből megszerette. Magyar földesúr lett fent 
Kis-Tapolcsányban, magyar szív, magyar szó otthonos házában. Szépséges asszonya volt 
földi angyala a clerék családnak s jóságos urának. 

Halála sötét gyász fenséges nejének, népes családjának s királyi bátyjának; de 
gyász minekünk is hű magyar nemzetnek. A felség királyi utódját siratja, mi sokat 
igérő trónörökösünket vesztettük el benne. 

Bocsássunk esdeklő fohászt a nagy égbe, kérjük buzgó szívvel a kegyelem Urát: 
enyhítse fájdalmát földi királyunknak, fordítsa vígságra nemzetünk bánatát! 

7. F. 



P ü n k ö s d ü n n e p é r e . 
Pünkösd a Szent Lélek kitöltetésének s 

csuclás erejének fenséges ünnepe; mikor betelje-
sült, mit az Ur megigért: kitöltök lelkemből 
minden élő testre; mikor apostolok és evan-
gélisták Lélekkel megtelve: álmot álmoclának, 
hévvel prófétáltak, nyelveken szólának s egyházat 
fundáltak. 

A pünkösdi lélek: világosság lelke, mely a 
Krisztus által lőn világossága, örök igazsága az 
egész világnak és minden léleknek; szent evan-
gélium, örök prófécia, ég kijelentése, Isten szent 
igéje, a mely biztosítja lelkünk üdvösségét s tün-
döklő fényt lövel éltünk ösvényére. Ki e fényt 
követi, hit-fáklyává teszi, annak hite szilárd, el-
méje nem inog, szive nem háborog, lába nem 
tántorog. 

A pünkösdi lélek: az erőnek lelke, melynek 
hatalmával, boldog uralmával újjászül, megszen-
tel, híven megigazít mi erős Istenünk, mennyei 
jó Atyánk, s rá vezet, megtanít e szent igaz-
ságra: emberi szolgálat, szentek tisztelete s véges 
teremtmények bármi imádása nem használ itt 
semmit, csak az Úr üdvözít megváltó Fiával, 
szentséges Lelkével; Ő az erőssége, megtartó 
hatalma testünknek, lelkünknek és üdvössé-
günknek! 

A pünkösdi lélek : szeretetnek lelke, mely a 
gyarló embert, a föld bűnös fiát nagy irgalmas-
ságból, örök kegyelemből Isten gyermekévé, 
Krisztus üclvtársává fogadja, formálja; szivet ösz-
szeforraszt, keblet egygyé olvaszt s a bűnös vi-
lágot Isten országává, szeretet hónává átszüli, 
szenteli. 

A pünkösdi lélek: szabadságnak lelke, mely 
szívünk' kihozza bűnök rabságából, éltünket meg-
váltja külső szolgaságból, lelkünk' felemeli erkölcsi 
tökélyre; nemzeti létünket, földi jóllétünket te-
remti, megtartja s híven igazgatja. 

E Lélekből lelkezz', erőt ebből meríts mind 
földi éltedben, mincl lelki ügyedben, óh halandó 
ember; e lélek világít, hogy el ne tévedjen, ez erő-
sít, tart, hogy kétségbe ne essék bűn és kétely 
között gyarló szíved, elméd; sorsod változása, 
világ gonoszsága csak múló szenvedés, ha föl 
vagy vértezve ama Szent Léleknek isteni vért-
jével, örök erejével 

A pünkösdi lélek nagyságos csudáit, szent 
igazságait hirdetni küldjük ki ünnepi követül 
N. . . N. . . . tanítványunk' a szentegyházakba. 
Fogadják kegyesen, szeretetteljesen pásztorok és 

hivek e mi küldöttünket; minket meg tartsanak 
meg jó indulatban, kik vagyunk s maradunk 
szerető hitfelök a Jézus Krisztusban. 

Budapest, 1896. május 19-én. 

Szőts Farkas, 
a budapesti theologiai akadémia 

igazgató-tanára. 

I S K O L A Ü G Y . 

University extension. 
Az angol igen okos és nagyon praktikus nép. A tudo-

mányt sem zárja el nagy épületekbe hatalmas kőfalakkal, 
mint a többi nemzetek, hanem kiviszi az emberek közé, 
felkeresi azokat saját falvaikban, félreeső otthonaikban és 
úgy közli velők elfogadható formában az ismereteket s 
úgy tanítja őket. Hírneves kollégiumaik évről-évre kilép-
nek mintegy önmagukból, s egész rajokat bocsátanak a 
vidékre, hogy azok által terjeszszék a tudományt ott is. 
a hová annak eljutni különben, ha nem is lehetetlen, de 
mindenesetre nehéz és hosszú ideig tartó volna. íme az 
university extension, a mozgó egyetem. 

Nekünk is voltak valamikor ilyen vándor kollégiumaink, 
melyek hol itt, hol ott ütötték fel a sátorfát. De vándor-
lásukra csak fájdalommal tudunk gondolni, mint az elmúlt 
ezredév egyik égető sebére. Isten óvjon meg minket hasonló 
mozgó főiskoláktól! 

Ám a fentebbi angol formában már barátai vagyunk 
az university extensionnak. Szívesen üdvözöljük ez eszme 
magyar bajnokát, Guttenberg Fái fővárosi tanárt, ki már 
évek óta buzgólkodik az university extension érdekében, 
s hogy nem hiába, mutatják a jelek. Tavaly a debreceni 
diákkongresszus fogadta tőle telhető lelkesedéssel a mozgó 
egyetem mellett tartott felolvasását, ma pedig már a lel-
kesedés tettekben is nyilvánult. A debreceni joghallgatók 
ugyanis e napokban nagy számmal rándultak ki a szom-
szédos vidék egyik törekvő községébe és ott, sok ember 
jelenlétében, aktuális kérdésekről tudományos, de népszerű 
felolvasást tartottak. 

Mindez kétségenkívül szép dolog és szükséges, hogy 
folytatása legyen, necsak Debrecenből, hanem az ország 
minden főiskolájából kiindulva. Az university extension 
méltó eszme az új ezredévhez. A magyar nép fogékony 
és tanulékony, de elszigetelt helyzetben a korral lépést 
nem haladhat, értelmét nem fejleszti, érdeklődését az isme-
retek iránt ébren nem tarthatja, sőt a tudomány fokusai-
tól távol — mint sajnosan tapasztaljuk — még különben 
iskolázott ember is igen könnyen érzéketlenné lesz a kort 
mozgató főbb eszmék iránt. Mindennél nagyobb baj pedig 
az, hogy a tájékozatlan és tudatlan emberek egyes fana-
tikusok, vagy rosszakaratú bujtogatok martalékaivá lesznek. 

Sajnos, a mi józan népünk is hallgatni kezd azokra, 
a kik a fennálló politikai és társadalmi rendet összetörni, 



és a keresztyén vallás kebelében rajongó szektákat létre-
hozni akarnak. A soeialismus ütögeti fejét, a nazarenis-
mus és baptismus évről-évre terjed. Ezeket ellensúlyozni 
minden művelt embernek, s első sorban a keresztyénség 
és a tudomány igaz képviselőinek feladata. Erre nézve 
alkalmasabb és célravezetőbb eszköz aligha áll rendelke-
zésünkre az university extensionnál. Községháza vagy 
tanterem, a természet által alkotott vagy kézzel csinált 
templomok egyaránt helyet adhatnak a mozgó főiskolák-
nak, ahhoz képest, a milyen tárgyat óhajtanak azok a 
néppel közölni. Tehát úgy valláserkölcsi, mint kulturális 
szempontból nagy jelentősége- van a főiskolák kiterjesz-
tésének. 

Ha az university extension eszméje keresztyén ala-
pon gyökeret ver, a hit és tudomány igazi apostolai fog-
nak előállani. Mint a hogy Jézus széjjel járt és tanított, 
mint a hogy tanítványai intése szerint: »Elmenvén tanít-
satok minden népeket«, fölkeresték a puszták fiait is, 
úgy fognak az új apostolok is széjjel járni, hogy nyomuk-
ban az evangelium megerősödjék és a korszerű ismeretek 
terjedjenek. A theologus viszi a hit igazságait, a jogász a 
társadalmi problémák helyes megfejtését, a bölcsész az 
eszmék kultuszát stb. Lehetetlen, hogy örömmel ne vegyék 
az ilyen hathatós segítséget a papok, a tanítók, a köz-
ségi jegyzők, a birák és mindazok, a kik a népnek neve-
lésével, szivének és lelkének irányításával foglalkoznak. 

Nekünk protestánsoknak különösen is szükségünk 
van az university extensionra. Mi mindig fentartani igye-
keztünk a kapcsolatot főiskoláink és híveink között. Szün-
időkre elküldöttük hozzájuk supplicansainkat, ünnepekre 
legátusainkat. A kor változott. A supplicatiók már eltö-
röltettek, a legátiónak a gyökerén is ott a fejsze. Eme 
termékeny hatású ősi intézmények helyébe a modern kor-
nak megfelelő újabbakat kell állítani, melyek nagy vidé-
kekkel folytonos összeköttetésben tartják főiskoláinkat s 
ezek ily módon állandó hatást gyakorolnak nemcsak a 
falaikon belül tanuló ifjúságra, hanem távolabbi helyek 
egyszerű lakóira is. Ilyennek Ígérkezik az university 
extension. 

De egyet meg kell jegyeznünk. Az university exten-
sion csak kellő előkészület mellett lehet célravezető. Az 
ifjúságot tanári felügyelet nélkül szétmenni hagyni, szabad-
jára bocsátani legalább is nem tanácsos, ha nem veszé-
lyes. A komoly és szép célból így legtöbbször jó múlatás 
és magnum áldomás lesz. Ez pedig már kívül esik az 
university extension körén. 

üdvözöljük tehát a főiskolák kiterjesztésének immár, 
úgy látszik, valóra vált eszméjét, de kellő előkészületet, 
a nagy és szent dologhoz mért hevületet és körültekintést 
ajánlunk. Valljuk, hogy nem kőfalakban van az iskolák 
és a tudományok erőssége, hanem ha minél több szívet 
és lelket áthatnak. E gondolatban örvendve az university 
extensionnak, attól a beköszöntött második évezredben, ha 
általánossá válik, közművelődési szempontból sokat várunk. 

Alföldi. 

Theologusaink és az egyetem, 
Ez is egyik aktuális jelensége modern protestáns 

lelkészképzésünknek. 
Kétszeresen aktuális. Először azért, mert immár közel 

egy esztendő múlik el azóta, a mióta ref. theologiának 
az egyetemmel való szorosabb összetartozásáról s theo-
logusainknak az egyetemi magasabb kiképeztetés felé való 
közeledéséről beszélhetünk: aktuális továbbá azért, mert 
modern lelkészképzésünknek ezt a nem egészen lényeg-
telen mozzanatát újabb időben nagyon is a felszínre ve-
tették azok a mozgalmak, melyek az erdélyi egyházkerü-
letben a Kolozsvár-Nagyenyed hamleti kérdése fölött kelet-
keztek. 

Az egyetemi és theologiai magasabb kiképeztetésnek 
egyesítése fölött, melynek kivitele, létesítése egyik főcélját 
képezi a Szász Domokos által létesített kolozsvári theol. 
fakultásnak: nagyon eltérők a vélemények az emberek 
között. 

Az úgynevezett »maradiak*, a kik esetleg hajlandók 
volnának szemet hunyni újabb lelkészképzésünk egyes 
gyarlóságai, gyengeségei előtt, körülbelül ilyeténképen véle-
kednek : 

— Ugyan mi szükség van a theologiának az egye-
temmel való kapcsolatba hozatalára ? ! Mintha bizony theol. 
akadémiáink önállóan, a maguk valóságában nem lenné-
nek elégségesek arra, hogy hivatásukat jól betöltő, képzett 
lelkipásztorokat neveljenek?! Hiszen a jelenlegi protestáns 
papság általánosságban véve oly szigorú körülmények közt 
kénytelen élni anyagi tekintetben, hogy ennek már csak 
a gondolata is elveheti kedvét theologusainknak a mind 
magasabbra való törekvéstől, a minél alaposabb szellemi 
kiképeztetéstől. Maradjunk csak meg mi azon állapotok 
közt, a melyben voltunk ennekelőtte ! Az egyetem úgy 
sem fog minekünk jobb papokat nevelni az eddigieknél. 

A kiket pedig nem elégít ki teljesen a mai lelkész-
képzés. mert éles szemmel átlátják annak jó oldalai mel-
lett egyes hibáit is, ilyenformán alkotják meg maguknak 
a nézeteiket a kolozsvári theologia intentiói felől: 

— Az új intézmény soha sem jöhetett volna alkal-
masabb időben. Tervbe vett újításai teljesen célhoz veze-
tők, a melyek előbb-utóbb meghozzák a maguk gyümöl-
cseit. A távolról sem lehet azért azt mondani, mintha 
eddig egyáltalán nem lettek volna jó lelkészeink, mert 
hiszen ezek voltak elegen meg a régi jó hosszúpipás, 
hosszút.ógás időkben is, a mikor pedig még édes-keveset 
gondoltak a mai értelemben vett magasabb theologiai ki-
képeztetéssel. Jó lelkészeink voltak mindenkoron, de igazán 
képzett papjaink vajmi kevesen. A kolozsvári theologiára 
szükség van, mert régóta érzett hiányokat van hivatva 
betölteni! 

Nem lehet mondani, hogy ez elágazó vélemények 
mindenikében ne lenne valamelyes igazság. 

Mikor Szász Domokos a majdnem negyedszázados 
tervezgetések után theol. fakultást létesített Kolozsvárit: 
jelenlegi lelkészképzésünk tapasztalt hiányain óhajtott segí-
teni. Végét vetni az eddigi maradi állapotoknak s nevelni 
egy, minden tekintetben képzett, hivatását jól felfogó papi 
gárdát. Az elfogulatlan biráló semmi szín alatt sem mond-
hatja ezen törekvésekre, hogy nem volt ezekre semmi 
szükség. Bár az sem tagadható el, hogy az így nevelt 
lelkészi gárdának nem kis része később, a mikor végre 
sikerül belejutnia végtelen silányul dotált papi állásába: 
a szerzett magasabb ismereteit kénytelen háttérbe szorí-
tani a tisztességes megélhetés mellett folytatott szüntelen 
küzdelem miatt. 

él* 



De ezt tekintetbe véve. azért a legnagyobb vétek 
és elfogultság lenne odajutni következtetéseinkben, hogy 
ily körülmények közt minek is theologusainkban az az 
oly sokszor hangoztatott magasabb szellemi kiképzés ?! s 
hogy minek küldjük még az egyetemre is theologusainkat, 
a kik pedig azért a csekély jövedelemért a nélkül is na-
gyon sokat megküzdenek?! 

A Szász Domokos által létesített újítások elismerését 
mi sem parancsolja inkább, mint magának a lelkészkép-
zésnek eszméje. Bármily állapotok között is, égető szük-
sége van arra a mi sokszor megtámadott s életerejében 
meggyöngített protestantismusunknak, hogy tájékozott, az 
élet nehéz harcaira kellőkép felfegyverkezett lelkipásztoraink 
legyenek, kik a legnagyobb megpróbáltatások közepette 
is meg tudják védeni az igaz ügyet a hitnek, a tudásnak 
erejével, s legyenek mindannyian buzgó, tettre képes apos-
tolai a protestantismusnak. 

Isten őrizzen meg mindnyájunkat attól, hogy gör-
csösen ragaszkodjunk a régi, maradi, túlhaladott állapotok-
hoz; hogy tudni se akarjunk azon újításokról, melyek 
hitünk igazainak jövendő erősségét, megdönthetetlen oszlo-
pait rejtik magukban. Csak ne mondjuk mi ki oly hirtelen 
a pereat-ot az olyan tervekre, melyek hivatva vannak új, 
frissítő levegőt árasztani a régi, szépnek látszó, de ma 
már célszerűtlennek bizonyuló állapotok fojtó légkörébe. 

A mai nemzedék már egészen új időket él a régi-
hez képest, s ha csak elmaradni nem akarunk ezektől 
az új időktől: lelkészképzésünket is a mai kornak meg-
felelő alapokra kell fektetnünk; theol. akadémiánknak úgy 
kell szervezkedniük, hogy lépést tudjanak tartani a jelen 
idők szellemével s az ezekre irányuló törekvéseket csak 
a régi, elavult állapotokhoz csökönyösen ragaszkodó ma-
radiság nézheti rossz szemmel. 

A kolozsvári theol. fakultás intentióinak tehát meg-
van a maguk létjogosultsága s ez intézmény mint theo-
logiai, már csak a maga elébe kitűzött cél, eszme miatt 
megérdemli méltó elismerésünket. Egészen más kérdés alá 
jön aztán az egyetemmel való kapcsolatában, melyről nem 
lesz felesleges pár szót szólanom. 

Most, hogy a Szász Domokos új alkotása nemsokára 
végére ér első éves pályafutásának: időszerű dolog végig 
tekinteni ezen az első esztendőn s szemügyre venni azt 
az eredményt, mit a kolozsvári theologusok, mint egyetemi 
hallgatók, egyetemi tanulmányaik folyamán esetleg elér-
tek, s hogy az új intézmény az egyetemmel való kap-
csolatát illetőleg mennyiben felelt meg az iránta méltán 
nyilvánuló várakozásuknak ?! 

Már előbbi soraimból kitűnt, hogy az új intézmény 
a tisztán theologia tanfolyama tekintetében valóban alig 
eshetik kifogás alá. A bennlakó theologusok a jeles tan-
erők vezetése alatt a saját szaktanulmányaikban egészen 
a mai kívánalmaknak megfelelő széleskörű ismeretekre 
tesznek szert, s a tanrendszer helyes megválasztása foly-
tán mintegy szorítva vannak idejöket és erejöket teljesen 
a szaktanulmányaikra fordítani. 

De midőn theologusainknak ilyen módon teljesen 
rá kell magukat adni a saját tanulmányaikra, a mi a 
lelkészképzés alapossága szempontjából eléggé nem mél-
tányolható körülmény, más oldalról, meg kell vallani, az 
egyetemmel édes-keveset törődhetnek. Kinek-kinek; meg 
lévén a maga baja, a legjobb akaratuk mellett sem for-
díthatnak annyi időt a szorosan vett egyetemi tanulmá-
nyokra, mint azt különben a dolog természete hozná ma-
gával. S valóban, ha végig pillantunk ezen az alapvető 
esztendőn, nem látjuk még most, lévén minden kezdet 
nehéz, elegendőképen beigazolva ama hatás sikerét, me-
lyet az egyetemhez való ilyetén közeledésnek nyújtania 

kellett volna. Az egyetem, az első év után legalább vajmi 
keveset lendített az egész dolgon. 

A kiválóbb ifjak még csak meg tudnak felelni eléggé 
a theologiai és egyetemi kettős követelményeknek, de egész 
általánosságban tekintve a dolgot, az egyetemnek a sokkalta 
alaposabb és szükségesebb theologiai studiumok mellett 
meglehetősen háttérbe kell szorulnia. 

Az az eredmény mindenesetre megvan, hogy ez 
éven a ref. theologia egy hatalmas lépést tett az egyetem 
felé, s hogy a theologusok, mint rendes, a többiekkel 
egyenlő jogokkal felruházott egyetemi hallgatók, az eddi-
gieknél tekintélyesebb helyet foglalhatnak el a magyar 
ifjúság nagy tömegében. Ez azonban még eredményszámba 
is alig jöhet ama törekvésekkel és várakozásokkal szemben, 
melyeknek a kolozsvári theologia az ezutáni években 
minden bizonynyal meg fog felelni, s lépésről-lépésre köze-
ledni amaz egyik főcél felé, hogy ez intézet idővel az 
egyetem egyik fakultásává fejlesztessék. S csakis ez eset-
ben érheti majd el e tekintetben valósággal azt az ered-
ményt, melyet ez első éven nem ért el, de számbavéve a 
fennálló körülményeket, még most nem is lehetett elérnie. 

Kolozsvár. I f i . Zsoldos Benő. 

tárca. 
A nemzet apostola. 

Az eperjesi ev. tanítóképzőintézet jótékonycélú hangversenyére. 

A kikelet napja fölmosolygott, 
Árasztja szerte enyhe derűjét; 
Fakasztni lombot a kopasz fa ágán 
Csókolja gyenge, csillogó rügyét. 
Ködön, felhőkön áttör ragyogása, 
Majd egy szegényes házon fennakad . . . 
Aranyfürtös fiúcska játszik ottan, 
Tenyerén tartva a kis bogarat. 

Vörös bogárka fekete pettyekkel — 
Úgy elbeszélget a fiú vele . . . 
Arcán az ifjú, játszi gondtalanság, 
Kinyújtva karja, nyitva tenyere: 
»Szállj tova, szállj el Isten bogárkája, 
Szállj tova, szállj el, katicabogár! 
Mutasd, mutasd meg, merre visznek engem ? 
A tavasz itt van, zöldül a határ.« 

És a bogárka szárnyra kelve elszállt 
És a fiúcska vígan fölnevet . . . 
Gyermekkorunknak tiszta boldogsága! 
Te látod nyitva egyszer az eget, 
Egyszer, csak egyszer küzdő életünkben, 
Midőn a föld az éggel összeér . . . 
Szolgának, úrnak ez egy tavaszában 
Csak az örömnek szép virága él. 

Lám a fiúcska nyűtt, kopott ruhában. 
Mezítláb oly boldogan nevet! — 
Könyes szemekkel nézi játszi kedvét 
A nő. ki most feléje integet. 



A konyhaajtó küszöbén jelent meg. 
Megismered szemén a jó anyát : 
»0h jer fiacskám, jer be a szobába. 
Nagy útra keltek, ott benn vár atyád«. 

Bemennek. Ott benn komoly áhítattal 
Egy erős férfi jár-kel: az apa. 
Fölnéz a gyermek rá okos szemével 
És várja: mire csendül meg szava. 
Megérti tán, mit az beszélni kiván, 
Tizedszer látta nvilni a tavaszt. 
Az apa ajkán egy magasztos eszme 
Kedves fiához ilyen szót fakaszt: 

»Fiam, figyelj rám. Nagy időket élünk, 
Ez év a nemzet fényes ünnepe; 
Sok vész után a magyarok hazája 
Ezredik évét. mostan tölti be. 
Mint Izráel a szent városba egykor, 
Megy ünnepelni a mi nemzetünk. 
Hogy e nagy évről szent emléked légyen, 
Ünnepet ülni mi is fölmegyünk. 

De azt tudod jól, kis fiam, hogy én csak 
Egy gonddal küzdő tanító vagyok, 
Nem indulunk hát bőven, kényelemmel 
Ez útra, mint a gazdagok, nagyok; 
De hisz' gyalog járt minden hű apostol, 
így vándorolt a Megváltó maga; 
A hogy elértek ők szent városukba, 
Mi ketten is csak elérünk oda«. 

Szegény tanító útra kelt fiával 
Megülni a hon ezredünnepét. 
Zarándok útjok hosszú, fáradalmas, 
Lankadni érzik testük erejét; 
De az a hő vágy, mi keblük' dagasztja, 
Megedzi őket — oly szent volt a cél! — 
A két zarándok megy, megy csüggedetlen, 
Míg végre a szép fővárosba ér. 

Szétnéznek, és a kis fiú elámul — 
Nem álmodott még ilyen szép csodát. 
Előtte, mint a rege bűvös képe, 
Tűnnek föl a nagy, fényes paloták . . . 
Tovább haladnak a liget félé, hol 
A nemzet összegyűjté kincseit, 
Mit ész, ügyesség, szorgalom teremtett, 
Kápráztatón van elrendezve itt. 

A mesetündér, mintha földre szállva 
Legszebb csodáit játszaná veled, 
Föltárja bájos csarnokok sorában, 
Mit alkotott a bűvös képzelet. 
Együtt csodálja repeső fiával 
A kerti pompát most az apa is, 
Szemét vakítja a látvány varázsa, 
Hová kanyargó sima útja visz. 

S a mint a fénytől elkábulva jár-kel, 
S szemét lesütve nézi lépteit: 
Nemesb irányát mintha elveszítné, 
Lassankint lelke elsötétedik: 
*Ah ennyi kincse van hát e hazának? 
— így kezd tűnődni a látvány felett — 
És ennyi kincsből, ha jutalmat oszt ki, 
Mit ad minékünk? — száraz kenyeret! 

S még jó, ha ez van, gyakran éhezünk is, 
Tengődve élünk, rongyos a ruhánk; 
A gond, miként a bűnesetnek átka, 
Fojtó súlyával nehezül reánk. 
És itt ragyogsz a nagy világnak, óh hon, 
Hirdetve büszkén ezredévedet 
S én — áhítattal ég félé ha nézek, — 
Imával is tán áldozzak neked?!« 

És a megtévedt szív örvénye mélyén 
Háborgni kezd a lázadó harag, 
Már-már szitokká torzul a hozsánna, 
Mi kis lakában oly tisztán fakadt. 
Ekkor szelíden, mint egy más világból, 
A lázadót egy kéz érinti meg . . . 
Tán homlokáról már leolvasák azt, 
Mit el nem árult ajka senkinek? . . . 

Hogy összerendül! — A fojtó keservtől 
Melle zihál és lelke oly nehéz . . . 
Az idegen most ujját fölemelve 
Meginti s mélyen a szemébe néz: 
»Fáj látni ennyi pompát, ennyi kincset? 
Szegény tanító, szíved ügy sajog . . . 
Miért meredsz rám titkos borzalommal, 
Kérdezve szemmel, némán: ki vagyok? 

Ismerlek én s te jobb, ha nem tudod meg, 
Tán egy felejtett régi jó barát, 
Ki messze tőled, magasabb köréből, 
Kísérve sorsod' úgy néz szánva rád. 
Legyek ma nemtőd, ki szivedben olvas; 
Hazádnak kincse bántja szívedet ? 
Olyan csekélynek érzed itt valódat, 
Balsorsod' a ki tűrve viseled? 

Pedig te büszkén nézhetsz szét e pompán — 
Óh nézd, e tündér-csarnokok sora 
Onnan telik -meg, hol te fáradoztál; 
Te vagy a nemzet hű apostola. 
Te tőled árad szerte e hazában 
A gazdag ér, az első ismeret; 
A te szívednek dobogása az, ha 
E küzdő nemzet hisz, remél, szeret. 

Fáj a te érző, elhagyott szívednek, 
Hogy még nem tudja, mi vagy ő neki? 
Szeresd még jobban, áraszd rá szerelmed, 
Átérzi majdan és megértheti. 



Nevelj magadnak egy jobb nemzedéket, 
A ki majd egykor megbecsülni tud. 
A hogy te munkálsz, úgy a nagy hazának 
Hű mintaképe lesz kicsiny falud. 

Előre bátran, hű apostolok ti! 
Egy jobb kor üdve a ti ügyetek, 
S ha él a nemzet még egy ezer évet, 
Új ezredéve a ti művetek. 
Majd akkor, akkor zendül a hozsánna, 
Szent hivatásod üdvözölve lesz . . . 
Büszkén tekints szét e tündér-világon, 
A nagy, dicső kor fényes képe ez*. 

Halkan beszélt és szava zengett mégis, 
Mint ősidőkben térítőn a hit . . . 
A bús tanító ellágyulva néz fel, 
Hogy megfigyelje arcvonásait; 
De összerendül; eltűnt a beszélő . . . 
Megfoghatlan titkos pillanat! . . . 
Csak a fiúcska húzódik szívéhez 
S szorongva suttog ilyen szavakat: 

»Apám, apám, ki volt ez, a ki szólott? 
S engem mi lelt? A szívem úgy dobog! 
Fejed fölött egy tüzes nyelvet láttam, 
Mint gyertyaláng a szélben, lobogott; 
S az idegennek arca úgy sugárzott, 
Miként a hold a tiszta kék egen . . . 
Gyerünk apám, a lámpák már kigyúlnak, 
Gyerünk, a fénytől káprázik szemem!« 

Az apa ott állt megrendülve, némán, 
A kis fiú szavára nem felel; 
Kopott kalapját lassan leemelve 
Boldog mosolylyal néz az égre fel. 
Lényét, miként a pünkösd nagy csodája, 
Egy mondhatatlan érzés hatja át . . . 
Két forró csepp hull a levett kalapra: 
»Óh Isten, áldd meg, áldd meg a hazát!« 

Gsengey Gusztáv. 

B E L F Ö L D . 

A békés-bánáti egyházmegye közgyűlése. 
Ez a közgyűlés N.-Kikindán folyó é. ápril hó 28. s 

29-én tartatott meg, nagyszámú érdeklődők jelenlétében. 
A közelmúlt időben, csaknem az egész prot. közön-

ség figyelme e nagy egyházmegye felé fordult azon alka-
lomból, hogy némelyek, a kik nem vették komolyan számba 
a helyi körülményeket, akciót indítottak arra nézve, hogy 
ez a tagadhatatlanul nagy test két vagy három egyház-
megyévé daraboltassék szét. Olvastuk a lapokban a pro 
et contra felhozott érveket; sőt a napilapokban még azt 
is tudtunkra adták, hogy ez egyházmegye némely egy-
házában, a valláserkölcsi élet úgymondva hanyatlásának 

az oka abban rejlenék: »mert egy ember akarja ezt a 
rengeteg nagy megyét kormányozni*. 

Mindez nem támasztott volna közöttünk mozgalmat, 
ha a békési egyháztanács magáévá nem teszi ez ügyet s 
határozati javaslatával meg nem keresi az egyes egyhá-
zakat : sőt magát az egyházmegyét is. E felett már nem 
lehetett hallgatnunk, s nolle-velle bele kellett mennünk a 
tárgyalásba. 

Az ez idő szerint helyes eljárás irányát gr. Ráday 
Gedeon gondnok elnöki megnyitó beszéde jelölte meg, ki 
a hangsúlyt e szavakra fektette: »ez i<|ő szerint*. Hogy 
a jövőben, midőn majd elérkezik ez ügyre nézve is az 
idő teljessége, a feldarabolásnak be kell következnie, mind-
nyájan tudjuk s nem is csinálunk titkot belőle. Ez idő 
szerint, azonban, nem jelentene kevesebbet a szétdarabolás, 
mint — úgy egyházi, mint nemzetiségi szempontból is, 
szívtelen leszakgatását az anyai emlőről azon plántaegy-
házaknak, a melyek megfelelő anyagi és erkölcsi gyámo-
lítás nélkül, az idegen nemzetiségek között, minden való-
színűséggel szétzüllenének. Csodálatos valóban, hogy a 
hírlapi vita épen azon területről indult ki, hol a gyen-
geség érzetének egészen mást kell vala javasolnia! 

Az egyházmegye kötelezve volt a helyzet felett szem-
lét tartani, s meg kellett hajolnunk a jelennek ama parancs-
szava előtt, melynek mellőzésében az egész prot. világ 
méltó ítéletét vontuk volna magunkra. 

De kedvezők voltak a n.-ldkindai körülmények is, 
a melyek csaknem kiáltó utasítást szolgáltattak annak el-
bírálására, hogy mi jelentősége van egy nagy szerb városban 
levő közönségre nézve annak, ha egy ily nagytekintélyű 
egyházmegye jelenik meg gyűlésezni falai között. Nem 
lehet leírni azt az érdeklődést, figyelmet és lelkesedést, 
melynek mi itt tanúi voltunk. A városháza díszterme 
nyilt meg a gyűlésttartó egyházmegye előtt. S hogy mit 
jelentett a kiváló magyar jelleget viselő kálvinizmusnak 
itteni megjelenése, hírül adta azt a nemzeti lobogó, mely 
a városháza őrtornyára ez alkalomból feltétetett. A köz-
ebéden pedig a teljes intelligentia sorai között, ott láttuk 
a róm. katholikus, a szerb, az evangélikus és izraelita 
lelkészeket is, a kik mind megannyi szebbnél szebb pohár-
köszöntőkben magasztalták a magyar kálvinizmus jelentő-
ségét. Nincs-e az ilyen alkalmaknak megmérhetetlen er-
kölcsi hatása, épen e plántaegyházak jövőjére nézve ? 
Hát bizony ezek az idegenben küzködő plántaegyházak, 
sőt még az e vidékeken élő népesebb és már megerősö-
dött egyházak is, csak az esetben nézhetnek biztos jövő 
elé, ha óvakodnak az időelőtti elszakadásnak még a gon-
dolatától is. 

Mindezekkel a legkomolyabban számot vetettünk, 
s e komoly számvetés magas erkölcsi jelentőségű meg-
nyilatkozása volt az a határozat, a mely ekként lett 
szavakba foglalva s egyhangúlag el is fogadva:»Az egyház-
megyei közgyűlés, a békés-bánáti egyházmegye jelen szer-
vezetének bármely megbolygatását, az egyházi élet fejlő-
désére és a magyar nemzeti érdekekre hátrányosnak 
találván, a békési egyház indítványa felett napirendre tér*. 

A gyűlés többi tárgyai közül, csak röviden a követ-
kezőket említem meg. 

A hódmező-vásárhelyi egyháztanács által bejelen-
tetett, hogy néhai Kovács Ferenc volt egyházmegyei ta-
nácsbiró s akadémiai tag, 90,000 frt értékű vagyonának 
örökösévé a h.-m.-vásarhelyi egyházat tette. E derék fér-
fiúnak ezen rendelkezését egyházmegyénk hálás elisme-
réssel vette tudomásul, s a földön is halhatatlanná lett 
hagyományozó érdemeit jegyzőkönyvileg is megörökítette, 

Ugyancsak H.-M.-Vásárhelyen Oláh Ferenc 22,000 fo-
rintos alapítványt tett, szintén az ev. ref. egyház részére. 



a mely alapítvány hasonlókép mély elismeréssel vétetett 
tudomásul. Nemcsak az agrar-sociaüsmus és méregkeverés 
bűnei emelték fel tehát bűnös fejeiket e városban, de a 
keresztyén munkás szeretet is tiszteletet keltve mutatta 
meg, hogy a konkoly mellett van itt tiszta gabona is bő 
mértékben 1 

De van harmadik is, az t. i., hogy ugyanezen város, 
illetőleg egyház, bár állami segélylyel, de magas és nagy 
áldozatot hozva jóhirű gimnáziuma számára, egy a kor 
követelményeinek minden tekintetben megfelelő új épületet 
emel, régi épületét pedig jövedelmező bérházzá alakítja 
át. Hát mindezek a tények nyilvános bizonyságot tesznek 
a felől, hogy mennyire tévednek azok a napilapok, a 
melyek egy-egy bűn felmerülése alkalmából, egy egész 
várost vagy egyházat oly kíméletlenül elítélnek. Hiszen 
ha helyesek volnának az ily elhamarkodott ítéletek, akkor 
legelső sorban minden fővárost el kel'ene törülni a föld-
nek színéről. 

A gyomai egyház ez alkalommal jelentette be. hogy 
a néh. Csapó Mihály és neje által a diakonissa-jellegű 
polgári nőnevelde számára hagyományozott háznak most 
lép birtokába. E kegyes adomány is elismeréssel vétetett 
tudomásul, s a hagyományozok neve jegyzőkönyvileg meg-
örökíttetett. 

Érdekes eszmecserét keltett Pap Imre h.-m,-vásár-
helyi lelkész s egyházmegyei pénztárnok azon munkálata, 
a mely szerint egyházmegyei gyámoldánknak, az országos 
lelkészi gyámintézethez való jövőbeni viszonyát s a fize-
tési kötelezettségek mikénti rendezését körvonalozza. E 
tervezet szerint a régi intézet kötelezettsége is megmaradna, 
szemben a tagokkal, s netaláni szükség esetén; ez is 
fizetné a megállapított összegeket, másrészről pedig ugyan-
csak ez fizetné az országos intézetbe is a tagdíjakat s a 
belépési járulékokat, kivévén az I-ső és II-od osztályú lel-
készeket, de a kik szintén részesülnének annyi kedvez-
ményben, hogy fizetésüknek csak l°/<rá t fizetnék a 2 V2% 
helyett. E tervezet ezen bizottságnak adatott ki, azon 
meghagyással, hogy a jövő gyűlés elé, egy részletes számí-
táson nyugvó véleményes jelelentést tegyenek. 

Szapáryfalva telepítvényes egyház, Krassó-Szörény-
megvében, templomot akar építeni s a gyűléstől gyűjtési 
engedélyt kér, a mely részére meg is adatott. A nagy-
kikindai missziói körhöz tartozó Valkány fiókegyházzá 
alakult és még ez évben iskolát akar építeni s ebbe állami 
segély igénybe vétele mellett tanítót állítani. A krassó-
szörénymegyei új telepeken levő iskolák, valamint az oros-
házai és lelei iskolák is állami iskolákká óhajtanának 
átalakulni, mely törekvéseik, miután mind e helyeken a 
tanügy jól felfogott érdeke is indokolja óhajtásukat, tudo-
másul vétettek. 

Csete György gvulavárii fitanító panaszt emelt, hogy 
azon fizetésétől, melyet mint egyházi jegyző élvezett, s 
mely fizetéses levelének is egyik pontját képezi, az egy-
háztanács Őt megfosztotta. Régen zavargó egyház ez, 
melynek csak kivételes eset. ha nincs ügye az egyházme-
gyén. Sokszor háborgatták itt az elhunyt jó öreg lelki-
pásztort is; az azonban, mit a napilapok az egyház ketté-
szakadásáról világgá kürtöltek, úgylátszik, hogy mégis nem 
igaz. Hiszen alig pár éve, hogy derék új lelkészük buzgó-
sága új templom építésére tudta lángolni ezt a sok mester-
séges háborgatások által megzavart gyülekezetet. És ime 
a konkoly ismét ott van a drága megújult vetés között. ! 
Nem abban keresendő tehát az állítólagos félekezetnél-
küliség után vágyakozás oka, mintha el volna itt talán 
hanyagolva a lelki gondozás, hanem a békességrontó izga-
tásokban, a melyeknek ez a szegény egyház — mert 

mégis csak többen vannak itt a jobbérzésű hívek — régi 
idő óta ki volt téve. Istenem ! hogy megcsal sokszor ben-
nünket a remény. Pár év előtt egyházmegyei törvényszé-
künk forma szerint elmozdította a gondnoki székről azt 
a fondorkodó vén embert, a ki úgy az egyház, mint a 
község házához is mindig vihart vitt, hacsak valaminek 
megválasztották. És mi azt gondoltuk, most már békesség 
lesz, s nem lesz aratása többé a konkolyvetőknek. Bizony 
nem tudom, ba helyszíni vizsgálatot tartanánk, nem is-
mernénk-e rá ezúttal is a vén aratókra? Hát én esküdni 
mernék, hogy nem Bay József lelkészben van a hiba, kit 
mindnyájan úgy ismerünk, mint az ifjabb nemzedék egyik 
buzgó tagját, a ki igen nagy lelkiismeretességgel igyekszik 
megfelelni mindenekben hivatásának. 

Békésen is zavarok vannak. Az egyházmegyét ez is 
lehangolta, sőt még a püspöki hivatalban is nagy vissza-
hatást keltettek azok a socialistikus szagú fenyegető le-
velek, a melyek forradalmat, agyonverést stb. helyeznek 
kilátásba, ha Vaclay József tanító és lapszerkesztő tőlük 
el nem távolíttatik. Egyébként panasz is lett, a törvény 
rendes útján beadva Vaday ellen, mely azonban az illető 
N.-Váradra megválasztatván, tárgytalanná lett. De aligha 
lesz tárgytalan azon észrevétel, hogy e szép gyülekezet-
ben valakinek szítani kell titokban ezt a tüzet. Küldöttség 
bízatott meg tehát, hogy a helyszínén vizsgálatot tartson, 
s kövessen el mindent arra nézve, hogy e szép és népes 
gyülekezet jövő békessége biztosíttassék. 

Megemlítem végül, hogy az egyházmegyei tanügyi 
bizottság is egészen új alapon szervezkedett, s a gyűlés 
folyama alatt bizottsági ülést tartván, működését is meg-
kezdette. Én pedig bevégzem tudósításomat, kérve a ke-
gyelemnek Urát, hogy adja nekünk a körültekintő böl-
cseség, a szeretet és a békességnek áldását! 

G. 

BELMISSZIÓ. 
Az evangeliumi szövetség küldöttei 

Budapesten. 
II. 

Nem tehetek róla, de nekem az ezredévi ünnepé-
lyek azzal az imával kezdődtek, melylyel Szász Károly 
püspök az irodalmi társaság gyűlésén lelkeinket az Űr 
trónja elé vezérelte. Nemzeti nagy ünnepélyeket evange-
liumi keresztyén imával kellene a XIX. század vég-én már 
mindenfelé kezdeni s mivel mi, mint nemzet nem érhettük 
meg ezt az örömöt, másfelől meg, mivel a magyar nemzet 
a XVI. században a Krisztus igaz és tiszta evangéliumá-
nak örök időkre eljegyeztetett, hát az Isten úgy rendelte, 
hogy legyenek magyarok, a kik nem félnek a péntek 
naptól s az evangeliumi igazságoknak írás útján való ter-
jesztésére alakult társaság gyűlésével, ezt pedig hálaadó 
és Isten szent Lelkét kérő imával kezdék meg az új ezer 
évet. Nem voltunk nagyon sokan, de nem kell elfelejte-
nünk, hogy most az irodalmi társaság nem mint egyik 
vagy másik konvent függeléke jelent meg, hanem ki 
merte mondani a nagy szót: az evangéliumi igazságok-
nak az irodalom útján való terjesztése önálló nagy cél, 
s hogy e nagy cél megvalósítására tehessünk valamit, a 
tehetősebb protestánsoknak kötelességük megjelenni e tár-
saság közgyűlésén, ha az semmi más gyűlésezéssel nincs 
is összekötve. Nos. hát kiállottuk a tűzpróbát. A régi 
elnök nyugodtan ruházhatta át tisztét új és buzgó utó-
dára, a kinek a régi jó irányt még határozottabbá tevő 



titkár bizonyára segítségére lesz abban, hogy jövőre vala-
mely vidéki gócponton még többen gyűlhessünk össze és 
még hatalmasabb lökést adhassunk az evangeliumi pro-
testáns irodalomnak. Jó kezdet volt ez mindenképen. 

Mert ősz elnökünk körül ott ültek az evangeliumi 
szövetség s egyúttal az angol, német scbweizi protestan-
tizmus képviselői. Balogh Ferencz, debreceni tanár üdvö-
zölte őket angolul az elnök néhány magyar üdvözlő szava 
után. Ajkairól ékesen folyt a beszéd. Kiejtése magyaros 
ugyan, de oly választékos kifejezéseket keres és talál 
beszédje közben, hogy az ember igazán gyönyörűséggel 
hallgatta. Rámutatott azokra a fenséges munkákra, a me-
lyeket az evangeliumi szövetség megindított. Utalt arra, 
hogy magyarok is vettek már részt gyűlésein és reményét 
fejezte ki, hogy az evangeliumi szövetségnek itt is alakul 
fiókja, majd ha az evangelium még jobban átjárja egy-
házi életünket s hogy tán egyszer épen hazánk fővárosá-
ban tartja a szövetség valamelyik kongresszusát. Szavaira 
az öreg Baedeker válaszolt, a kinek a szavait le lehet 
ugyan fordítani, de a tüzet, a melylyel beszél, nem. El-
mondta, hogy mennyire szereti a magyarokat. Azután fen-
séges szavakkal rajzolta az evangeliumi, az igazi keresz-
tyen egységet, a melyet pl. az evangeliumi szövetség által 
vallott elveken felépült angol bibliaterjesztő társaság gyű-
lése feltüntet, hol az anglikán püspök mellett ott vannak 
a presbvterianus. methodistaés baptista lelkészek és világiak 
és mindnyájan egyek a Megváltó Krisztus iránti szeretet-
ben. Végül jót kívánt a társaságnak s kifejezte azt a meg-
győződését, hogy minél jobban fejlődik a tudomány, annál 
igazabbnak bizonyítja az isteni evangelium igazságát. A 
küldöttek aztán nemsokára eltávoztak s bucsuzásuk al-
kalmával még Knobelsdorf német alezredes szólt néhány 
szót, kívánván, hogy az evangelium fáján érlelt gyümöl-
csök itt hazánkban is a népek gyógyulására legyenek. 

Felvirradt aztán a nagy nap. Ráró Vay Réla Ő 
excellentiája volt szíves alkalmas jegyeket szerezni a kül-
döttek számára/ a kik így jelen lehettek a kiállítás meg-
nyitásán. Mindjárt a megnyitás után körutat tettek a 
kiállításban, mely méltán keltette fel bámulatukat, cso-
dálkozásukat és elragadtatásukat, a melynek kifejezést is 
adtak. Ős Rudavárába azonban nem sétáltak át s ezt 
nagyon okosan cselekedték, de még okosabb és bölcsebb 
lenne, ha Ős Budavára nem is homályosítaná el kiállítá-
sunk fényét, századvégi, a leggonoszabb párisi és konstanti-
nápolyi alchymiával készített mutatványaival és nagyon 
csúnya mulatozásaival. Szinte elszörnyedtem, a mikor e 
dologról először hallottam s eleinte arra gondoltam, hogy 
majd megtekintem az egészet, hogy hitelesen írhassak 
róluk, de most már csak azt ajánlom mindenkinek, a ki 
a magyar nemzet erkölcsi reputációja iránt érdeklődik, 
hogy olvassa el a Magyar Hírlap május 14-iki számának 
— ez a nap a Krisztus mennybemenetelére emlékeztetne 
különben — tárcáját, vegye tekintetbe, hogy ez a tárca 
»szépítő« tollal van írva s akkor aztán elgondolhatja, hogy 
milyen Ós Budavára a valóságban. 

Eddig jutottam tudósításommal, a mikor a Sáros-
pataki Lapok legutóbbi száma került kezembe. Mely fáj-
dalommal olvastam abból Zoványi Jenő tiszaföldvári lel-
kész cikkét, a ki azért támadja meg a társaságot, mert 
az evangeliumi szövetség küldötteinek szót engedett ezred-
évi közgyűlésén s őket szívélyesen üdvözölte. Hát ide 
jutottunk már? Ennyire eltávoztunk a Krisztus által ki-
mutatott útról ? Hogy még üdvözölni se szabadjon a mi 
irodalmi társaságunknak ama szövetség tagjait, a mely 
úgy az evangélikusok, mint reformátusok által elfogadott, 
fenséges és örök igazságokat vallja ?! De hát az Isten 
mindeneket jóra fordít bizonyára s a magyar protestáns 

egyház meglátja majd, hogy Zoványiék soi-disant szabad 
szellemének sok furcsa alkatrésze mellett ott van még egy 
kis udvariatlanság is. 

A t. kollega különben zavarba is akar ejteni ben-
nünket. ü úgy értelmezi a szellemi szabadságot, hogy mi 
necsak írjunk és szerkeszszünk az ő gusztusa szerint, de 
még ha a Krisztus igaz — bár nem állítjuk, hogy egészen 
tökéletes — hívei üdvözölni akarnak bennünket, azokkal 
szóba se álljunk, legalább mint társaság nem. Ez persze 
szellemi zsarnokság és nem szabadság. Ránk akarja tehát 
sütni, hogyha az ő gusztusa szerinti protestáns jönne, mi 
is úgy tennénk, mint ő tett; mi is zúgnánk! Hát kérem 
szeretettel, fogadnánk bárkit is. Mert mi ugyan nem 
akarjuk s nem is fogjuk a Krisztust meghazudtolni, mi 
valljuk, hogy az Istent csak Ő, a Fiú ismeri, azután meg 
a kinek Ő kijelenti, valljuk azt is, hogy ez egészen jóra-
való ismeret, valljuk, hogy a Krisztus nélkül senki sem 
mehet az Atyához; de szeretetünk és udvariasságunk nem-
csak azokra terjed ki, a kik a Krisztus evangéliumát nem 
szégyenlik, hanem mindenkire, úgy hogy ha a brahminok 
küldtek volna üdvözlő küldöttséget, azt is barátsággal, 
szeretettel és udvariassággal fogadtuk volna. 

Hanem hát ime megint egy jó alkalom, a mely kö-
zelebb hozhatja Zoványiékat az igaz Krisztus s általa az 
Isten ismeretéhez. Mert épen az a bökkenő, hogy a Zová-
nyi-féle külföldi protestánsok csak ép annyira vettek tu-
domást a magyar nemzetről, meg a prot. irodalmi tár-
saságról, mint a brahminok. Csak ezek az »orthodox« 
— így nevezi őket Zoványi — emberek jöttek el. Ugyan 
mi hajthatta Őket ? A holt dogmák ? Aztán jöttek három 
országból? Mi egyesíthette őket? Aztán pap csak egy volt 
köztük. A többi ki kereskedő, ki tanár, ki katonatiszt. 
Mind csupa mívelt, okos, tanult, előkelő emberek. És 
kérem, ezek az emberek nemcsak orthodoxok ám, hanem 
— horrendum dictu — pietisták is. Már t. i. a mit ná-
lunk még most is pietistának neveznek. Vagyis olyan 
emberek, a kik a bibliájukat — vagyis inkább az egyik 
bibliájukat — magukkal viszik, nemcsak a parasztoknak 
hirdetik és nemcsak hirdetik, hogy házi áhítatot jó ám 
tartani, de tartanak is, azután meg nem elégszenek meg 
azzal, hogy nagy ünnepélyes isteni tiszteletek alkalmával 
a templomba elmenjenek s ott nagy kegyesen egy-egy 
prédikációt meghallgassanak, hanem magok is roppant 
fáradságos és költséges munkát végeznek az Isten országa 
terjesztése érdekében. Ilyen emberek törődnek Magyaror-
szággal. Fricke és Tank, a kik a magyar lutheránusok-
nak nagy jóakarói, orthodox és pietista emberek. Az evan-
geliumi ifjúsági egyletek nagyszerű munkájának vezetői, 
a kik titkárukat már kétszer is ide küldték és egyesüle-
teinket anyagi támogatásban is részesítették; orthodox és 
pietista emberek. Azok, a kik már jó régen, mielőtt mi 
egyáltalán valamit tettünk volna, építő, vallásos könyvek 
terjesztésére, helyettünk és értünk munkálkodtak : ortho-
dox és pietista emberek. És a biblia-társulat tagjai és 
vezetői, a kik mellesleg mondva — előkelő s tehetős uraink 
némi szégyenére — nemcsak terjesztik a bibliát, de na-
gyon tekintélyes összeget is adtak az ó- és új-testamen-
tom revideálására: megint csak orthodox és pietista em-
berek. A dolog veleje különben az, hogy hála Isten, vannak 
a XIX. század végén is nagyon sokan, a kik a Krisztus 
erős evangéliumában hisznek s még közöttünk is nagy 
áldozatokkal jó munkát végeznek az Isten dicsőségére s 
elég hálátlanság és tudatlanság tőlünk, hogy ennyi nagy 
tényből következtetni nem tudunk s nem látjuk be, hogy 
oiyan száraz és kesernyés irányzat, a mit mi orthodoxiá-
nak és pietismusnak csufolunk, ily fenséges tényeket létre-
hozni nem képes, hanem képes egyedül az isteni Krisztus 



ereje Ep azért azt hiszem, helyes dolog volt. hogy az 
irodalmi társaság is üdvözölte a Krisztus ez új apostolai/ 
sot hogy fogadtatásukra a már említett bizottság egv' 
egesz külön összejövetelt rendezett. 

(Fo1^L köv-) Szabó Aladár. 

külföld. 
Német protestáns irodalmi vállalatok. 

1. Dr. Fricke G. Á. lipcsei egyetemi theol. professöT 
s a Gusztáv Adolf-egylet központi elnöke gyöngéd figyel-
mének köszönhetem, hogy a minap Braun lipcsei könyv-
árús, az »Évang. Bund* kiadója ínegküldötte nekem La-
punkban való ismertetésül ez áldásosán működő protestáns 
szövetség eddigelé mégjelent összes kiadványait. Első négy 
évfolyamát a 'Prot. Szemle* I S M évfolyamának 1-ső 
füzetében ismertettem. 

Az »Evang. Rund* 1887-ben keletkezett. Alkotói 
fJcyschlag- Fricke, Lipsiusi Mppold, Warneck, Witte, 
Witzingerbde bátö és mások. Élesíteni, öntudafosabbá 
tenni és megerősíteni akarja ezétéífá ínég Szerekre 
menő kiadványaival az eVííJíg- protestantismusnak Róma 
egész egyházi, irodalmi és társadalmi apparaí^ával szem-
ben folytatott jelen küzdelmét. A miért is a prot. érdekes 
megvédésére hivatott szövetség j a német proíégíafttiámtisí 
fenyegető belső és külső veszélyekkel szemben oda akar-
hatni; íio^y á hémét nép körében a reformáció áldásai 
mégóvassanak s mennél tágabb alapon kifejtessenek. Énef-
gikűs ellenmunkásság kifejtéséről van itt szó a papismus 
és jezsuitismus aknamunkájával szemben. Mert hát a kul-
túrharc szünetel ugyan, de a papismussal szemben való 
küzdelem még tart és tartani fog mindaddig, míg csak ev. 
prot. egyház él Németországban. A történet meghamisítása, 
a prot. egyház folytonos ócsárlása, házasságok és vegyes 
vallású szülők gyermekei körül való türelmetlen térítés, 
a sajtó s a társulati élet pápás kiaknázása: oly sérelmes 
módon napirenden vannak, hogy az ev. prot. egyháznak 
és hiveinek továbbra is szótlanul és tétlenül nézni e terv-
szerű támadást, az öngyilkossággal határos bűn volna. 

Vallási irányát következő hitvallása szabja meg: 
»Az Evang. Bund Jézus Krisztust, Istennek egyszülött fiát, 
mint az üdv egyetlen közvetítőjét, valamint a reformáció 
alapelveit vallja«. Feladata kettős. Róma növekedő hatal-
mával szemben közös evangeliumi hitalapon a protestáns 
érdekeket védi az egész vonalon, de egyúttal kezet nyújt 
a valódi katholicismus s a keresztyén szabadság minden 
törekvésének a nagy kath. egyház ölében. Másrészt ko-
runk indifferens és materialistikus árnyalataival szemben 
az evang. keresztyén hittudat erősítésére, a bénító theol. 
és egyházpolitikai pártküzdelmekkel szemben a belső egy-
házi béke ápolására s a prot. Németország mai tartomány-

e g y h á z i szétdaraboltságával szemben a kölcsönös össze-
tartás élesztésére és gyarapítására törekszik az egész 

vonalon. 

A reformáció alapelveiben gyökerező eme magasztos 
célját kiadványaival véli elérhetni, a melyekből egyet nem 
rég Bácz Lajos mutatott be a »Prot. Szemle* olvasóinak. 
A Bund évi közgyűlései, a melyekről koronként megemlé-
keztünk Lapunk hasábjain, ünnepszámba mennek. Tagjai-
nak száma ma a 100 ezeret meghaladja, s kiadványaiból 
eddigelé ezerekre menő példányokban 10 évfolyam jelent 
meg. Ugy a központi választmány, mint a fiókszövetségek 
energikus tevékenységet fejtenek ki. így p. o. a württem-
bergi »zöld füzeteknek ̂  s a szászországi szövetség kiad-
ványainak is igen nagy az olvasó közönsége. A >BrecU-
féle Kirchliclie Aktenstücke< között szerepel többi között 
az 1775. XIV. Kelemen-féle bulla a jezsuitarend eltörlé-
séről s az 18Í4. VII. Pius-féle bulla annak helyreállításáról, 
a IX. Pius-féle hírhedt 1864. encyklika s a Syllabus, a 
VIII. Bonifác-féle Unam sanctam c. bulla stb. A kiadvá-
nyok egy-egy évfolyamának (12 szám) ára csak 2 mark, 
úgy hogy azokat a szegényebb sorsú is könnyen meg-
szerezheti. Több szám e kiadványokból teljesen elfogyott, 
á újabb kiadás vált szükségessé. Alig van az egyházi, iro-
dalmi és társadalmi életnek olyan ága, a melyet e kiad-
ványok fel ne ölelnének, s bár speciális németországi 
viszonyokra vannak tekintettel, nomine mutató nekünk 
Magyaroknak is szólanak. A biblia s a história képezi 
azt a gazcfa$ tárházat, a melyből a Bund merít a maga 
Össze? IdadványaibáíL A múltnak bizonyságaival világítja 
meg a jelent, a a jelenből kiindulva építi meg a jövőt. A 
SÖéiális kérdés sem kerülte ki a Biínd figyelmét, s e kér-
déssel ís több kiadvány foglalkozik. A kf majd a jövőben 
a német prof. művelődéstörténetet, s a proL és római 
egyház felekezeti viszonyát megírja, becses adalékokra 
talál a Bund kiadványaiban. Lipsius, Nippold, Beyschlag, 
Fey, Leuschner, Weitbrecht és mások műveiből s a Bund 
évi egyetemes közgyűléseinek (az utolsó volt Zwickauban 
1895. okt. 1—3.) tárgyalásaiból mí magyar ev. keresz-
tyének is sokat tanulhatunk. 

2. A hazánkban is jól ismert nagyhírű Rerzog-féle 
»Realencyklopádie für prot. Theologie und Kirche* immár 
harmadik kiadását éri Hauck lipcsei theol. professor szer-
kesztésében. A Einrichs-féle lipcsei könyvkiadó cég a 
napokban küldte szét az I. füzetet, a melyben az Abálard 
Abedie s Abendmahl című cikkek a nagyobbak és fon-
tosabbak. 180 füzetre, illetve 18 kötetre van tervezve az 
egész mű, a melynek első kiadása 1853., második kiadása 
1876. indult meg. E művel, mint Döllinger mondotta, 
szilárd alapot teremtett magának a német prot. theologia. 
Füzetenként 1, kötetenként 10 márkáért lesz kapható. 
Egy egész egyetemes prot. theol. könyvtár e mű, a mely 
az egyháznak és theologiának általában, nem pedig vala-
mely theol. iskolának vagy egyházi pártnak áll szolgála-
tában. A közös munkaalap a Jézus Krisztusban nyilvá-
nult isteni üdvkijelentésben való hit s az egyház s a 
reformáció szeretete. Munkatársai között helyet foglalnak 
tehát az összes mai theol. iskolák és irányok legkiválóbb 
szaktudósai, a kik a theol. tudomány mai állásáról s 
munkásságuk eredményéről referálnak cikkeikben. Kár, 
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hogy az egész földkerekség prot. tudósaira kiterjedő mun-
kásai között a hazai tudósok közül csak az egyetlen Balogh 
Ferenc szerepel, pedig helye volna ott többnek a régebbi 
és újabbi hazai theologusok közül. Egy Wargára, Mitro-
vicsra, Szőtsre, Csikyre, Révészre. Zoványira, Kenesseyre, 
Szabó Aladárra vagy Masznyikra és Scbnellerre e helyütt 
is felhivom llauclc szerkesztő figyelmét. Helyet kérünk e 
vállalatban a mi prot. theol. irodalmunknak is. Oszsza föl 
közöttünk a szerepet, s mi annak meg akarunk s meg 
fogunk felelni. Theol. és egyházi, régebbi és újabbi iro-
dalmunknak egy Reálencyklopiidia keretén belül a maga 
egészében való feldolgozására egy ember nem képes. Kü-
lönben a Herzog-féle Reálencyklopiidia hosszabb ajánlásra 
nem szorul, eléggé ajánlja ez önönmagát. 

3. A már egyik előző számunkban is jelzett »Kant-
Studien* című irodalmi vállalat első füzete Vaihinger, 
a Kantkommentár nagyhírű írója szerkesztésében s Foss 
hamburgi és lipcsei cég kiadásában nagv 8-rét alakban s 
160 1. terjedelemben immár megjelent A bevezető remek 
cikkben tájékoztatót írt a szerkesztő a vállalat céljáról, mely 
nem más, mint központi orgánumot teremteni a bel- és kül-
füldi Kant-kutatás számára s ezzel előkészíteni Kant 
összes műveinek a berlini tud. Akadémia által tervbe 
vett kritikai kiadását. Minden a régebbi és újabbi Kant 
irodalomra vonatkozó közlésnek helye van e folyóiratban, 
s e helyütt is fölhívjuk reá hazai Kant-ismerőink szives 
figyelmét. A folyóiratnak vannak belgiumi, dán, angol, 
francia, németalföldi, japán, olasz, svéd, norvégiai, orosz 
és amerikai évi tudósítói. A hazai Kant-irodalomról Szlávik 
Mátyás fog koronként referálni. Különösen könyv- és levél-
táraink Kantianáira hívja föl általam Vaihinger hazai 
tudósaink szives figyelmét. Szép cikket közöl továbbá az 
első füzetben Adickes: Kant filoz. fejlődésének mozgató 
erőiről s rendszerének kettős sarkpontjáról; Vorlander 
tanár, ismert nevű német Kant-tudós: Goethének Kanthoz 
való viszonyáról; Pinloche tanár »Kant et Frichte, et le 
probléine de l'éducation* címmel. A Kant-Studien hasáb-
jain francia, angol és olasz nyelven is értekezhetni, és 
ennyiben német eredete dacára internationális tudomá-
nyos jellegű Vaihinger folyóirata. Gazdag irodalmi rovat, 
kritikai ismertetés, a berlini tud. akadémia Kant-kiadóinak 
felhívása, egyetemi Kant-előadások jegyzéke s exegetikai 
Kant-tudósítások zárják be a testes füzetet. Kantra és 
filozófiájára vonatkozó dolgozatait, kiki maga is bemu-
tathatja, a mi azonban nem zárja ki azok esetleges kriti-
kai ismertetését. Mi legközelebb a sajtó alatt lévő Alexan-
der B.-féle »Kant világnéziete* című akad. kiadvány 
ismertetésére vállalkoztunk. Egy egész sora a német és 
külföldi tudósoknak igért közleményeket a következő füze-
tek számára. Ismételten is fölhívjuk Vaihinger •>Kant-Stu-
dien* című vállalatára hazai könyvtáraink és szaktudósaink 
szives figyelmét. A kinek Kant-kéziratokról vagy régebbi 
Kant-irodalomról e hazában tudomása van, az jelentse be 
Vaihinger tanárnak Halléban. Támogassuk a magunk ré-
széről is úgy anyagilag, mint szellemileg e nagyrahivatott 
vállalatot. Hisz' Kant rendszere minden népek és nemze-

tek irodalmában páratlanul áll, s valósággal kulcsa a 
modern filozofia megértésének. A mi nemzeti irodalmunk 
is (Köteles, Márton stb.) az ú. n. hazai Kant-mozgalom-
nak igen sokat köszönhet. Nem kisebb ember, mint Toldy 
nagy elismeréssel adózott Kant óriási szellemének s hat-
hatós befolyásának az emberi ismeret összes ágaiban. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

R É G I S É G E K . 

Lel ki pásztorsági elmélet a mult századból. 
Mikor már ilyen módon elől számláltattak volna 

kötelességeik az egyházi szolgáknak, ha úgy tetszik, vagy 
magok a felszentelendők, vagy velők együtt az őket fel-
szentelő senior könyöröghetnek ilyen módon : 

Óh lelkeknek főpásztora, áldott Űr Jézus Krisztus! 
mi vagyok én nyomorult féreg ember, kit ily dicsőséges 
és gyönyörűséges hivatalra méltóztattál; a mi te előtted 
igen kedves és drága annak gondviselőjévé tettél! Úgy 
érzem magamat, hogy én ezen dicsőséges hivatalnak végbe 
vitelére alkalmatlan leszek, hanem ha a te kegyelmed 
által megsegíttetem. Mert én merő tehetetlenség vagyok 
és oly tehetetlen ember, ki én magamtul nemcsak valami 
jót szólni, de még gondolni sem tudok. 

Tehozzád azért én főpásztoromhoz, én Uramhoz és 
én Jézusomhoz alázatosan folyamodom, Te néked esede-
zem, mert Te vagy minden jó adományoknak és minden 
tökéletes s kellemetes áldásoknak elapadbatatlan kútfeje. 
Tégy engemet magamban méltatlan és tehetetlen szolgá-
dat e szent munka és hivatalra, melyre tetszett engemet 
te néked méltóztatni, méltóvá és alkalmatossá. Adj én-
nékem szent hivatalomhoz szükséges kegyelmeket, hogy 
annak a Te szent tetszésed szerint megfelelhessek. Vidd 
véghez Ó Uram a te erődet az én erőtelenségem által. 
E végre szenteld és nyisd meg az én ajakaimat, hogy a 
te dicséretedet hirdethessem szüntelenül. Fedezd fel nékem 
a te dicsőségednek titkait, hogy azokra másokat is tanít-
hassak. Vezérelj engemet minden igazságra, hogy a te 
nyájadat, melyet az én gondviselésemre bíztál, a te szent 
beszédednek gyönyörűséges mezején legeltethessem. Adj 
Uram énnékem erőt, egészséget, tehetséget és az én szent 
hivatalomra szükséges kegyelmeket, hogy az én szolgála-
tom által az Isten országa nevekedjék, a Krisztus ekklé-
zsiája a jóban öregbedjék. A te házadnak buzgó szerelme 
szüntelen emészszen engemet, a te, én gondviselésemre 
bízatott nyájadra úgy vigyázhassak, hogy azoknak idves-
ségeket minden világi gyönyörűségeknél feljebb becsüljem. 
Az én mindenkori eledelem legyen a Te szent akaratod-
nak cselekedése, a Te törvényed legyen az én szivemben. 

Adj Uram énnékem a te szent beszéded hirdetésé-
ben olyan szent bátorságot, hogy abbul minden személy 
válogatás és valakinek tekintetire való figyelmezés nélkül, 
mindenek ellen, valakik a Te törvényedet megrontják, 
gonosz cselekedetekkel az Izraelnek szentjét ^elboszantják, 
bátran és félelem nélkül feddőzhessem, dorgálódzhassam, 
és a vétkezőket a rossz utrul a jóra visszavezethessem. 
Kikiálthassam szabadon az Izraelnek gonoszságát és az 
Isten lelki Jeruzsálemének szólhassak szíve szerint való 
dolgokat. Lehessek Attya az árvának, tanító doktora a 
tudatlannak; vigasztalója a megkeseredettnek, gyámola az 
erőtelennek, oltalmazója az ártatlannak, és korbácsvessző 
a boíránkoztatóknak. 



Cselekedd Uram. hogy az én prédikálásom, hallga-
tóimnak szivükre hathasson, az én társalkodásom építhessen, 
az én és magam viselése másokat a jóban taníthasson, 
és mindazokban a jóságos cselekedetekben, kiknek gyakor-
lására a te parancsolatodból, másokat serkentek, mások-
nak eleven példa lehessek. Cselekedd Uram, hogy az én 
szivemet e csalárd világnak szeretete soha úgy el ne fog-
lalhassa, hogy azt a te szeretetedtül elszakaszthassa, vagy 
velem olyat cselekedtessen, a mi tenéked nem tetszik, vagy 
hogy engemet, tenéked tartozó állhatatosságomban meg-
tántoríthasson. 

Jól tudod édes kegyelmes Istenem, hogy én e szent 
munkában a Te áldásod és segedelmed nélkül semmire 
sem mehetek. Azért Felségednek alázatosan reménykedem, 
áld meg az én felséged dicsőségére célozó tehetetlen, de 
szent és jó igyekezetemet, hogy minek utána látandom, 
az én szolgálatom és munkám által az ördög országa 
romlását és a fiakat is, kiket megnyertem az igazságnak, 
az én szolgálatomnak elvégeződése után, magam is a Te 
szent országodban mindörökké boldog lehessek. Ámen. 

Officia auditorum erga pastorem suum. 

Elől beszélém a mennyire az idő engedte az Isten 
szolgái kötelességeknek azt a részét, mely nézi az ő magok 
személyeket, melyben azok a qualitások adatnak elől, kikkel 
az Isten szolgáinak fel kell ruháztatniok. De még a 'hall-
gató községnek is vagyon az Isten szolgáihoz kötelességek, 
melyekrül hogy csak rövideden is szóljunk, szükségesnek 
ítélem. Kötelességek pedig ez: 

I-mo. Hogy ők az Isten szolgáit szeressék. Az Isten 
parancsolja azt, hogy minden embereket, sőt még ellen-
ségeinket is szeressük; mennyivel inkább tartozunk hát 
az Isten szolgáit szeretni. Mert ezek azok, a kikre Isten 
bízta az ő magához való megtéríttetésünket: ezek a 
mennyei igazságra tanítanak, az idvesség utában vezet-
nek. Ezek, a kik bennünket a mi nyoinorúságinkban vi-
gasztalnak lelki harcunkban bátorítnak, az élet kenye-
rének ételére és az örök életre csergedező víznek italára 
hívogatnak. Ezek, a kik az ő egészségüket érettünk fel-
áldozzák, a mennyei paradicsomot megnyitják és a félel-
mek királya a halál ellen bennünket bátorítanak. Ezért 
szerették a galaciabeliek szent Pált, mert azt mondja, 
hogy úgy vették őtet, mint az Isten angyalát, sőt mint 
magát az Úr Jézus Krisztust és ha lehetett volna, a ma-
guk szemöket kiásták és néki adták volna, ut est Gal. 
IV: 14. 15. 

II-do. Hogy ők becsüljék és tiszteljék az Isten szol-
gáit. Ha egyéb nem volna, csupán csak az Isten szolgai 
hivataloknak meggondolása is kötelezheti a hallgatókat 
ezen kötelességeknek végben vitelére. Nemde nem tiszte-
letre és becsületre méltók-e azok, a kik az Isten nevé-
ben minékünk szólanak, a kik az isten titkait minékünk 
hirdetik, a kik az Isten kegyelmének jeleit osztogatják, a 
kik követi, sőt angyali Istennek mihozzánk. De még 
szent Pál is világosan parancsolja ezeknek tiszteleteket 
I. Thess. v : 12. kérünk úgymond titeket atyámfiai, hogy 
becsüljétek, a kik munkálkodnak ti köztetek és néktek 
előttetek járók az Úrban és intenek titeket. Nem lehet 
hát eléggé csuclálkozni azoknak a hallgatóknak nagy 
háladatlanságukon, kik nem hogy tisztelnék az Isten szol-
gáit. sőt azokat megutálják, megvetik, illetlen és bolond 
beszédekkel illetik, lábok sárjoknak tartják, és azon örülnek 
igen, ha olyat cselekedhetnek, melvbül az isten szolgája 
megutáltatása kitetszik. Kicsiny az ilyeneknek hitük, de 
még kisebb keresztyéni igaz vallásokban való épületük. 

III-o. Hogy ő nékik engedelmeskedjenek, mert szent 

Pál azt mondja Hebr. XIII: 17. engedjetek a te előttetek 
járóknak és hallgassátok azokat, mert vigyáznak ők a ti 
leikeitekért úgy mint számadók, hogy örömmel míveljék 
azt és nem bánattal. Tartoznak hát az Isten szolgáinak 
a hallgatók minden jó dologban engedelmeskedni, mert a 
kik azoknak nem engedelmeskednek, annak nem engedel-
meskednek, a kinek nevében szólanak, az pedig az Isten 
és az Isten rendelésit vetik meg. Sokak ugyan az Islen 
szolgáinak bánatjok, de soha semmien úgy nem bánkód-
nak, mint mikor látják, hogy hallgatóik az ő intéseiknek 
nem engedelmeskednek, mert azzal megmutatják, hogy ők 
az Isten és annak méltóságát nem becsülik, parancsolatit 
meg nem tartják és kedvelik, az Isten ítéletire való fenye-
getődzésit nem rettegik, és hogy az Isten szolgáit igazán 
nem szeretik. Ez az oka, hogy gyakorta kezeik kiterjesztve 
és nyögve az Isten előtt így panaszolkodnak, kicsoda 
hiszen a mi prédikálásunknak és a mi terhes munkánk 
híjába való. 

IV-o. Hogy azoknak erötelenségeiket és fogyatkozá-
saikat eltűrjék, szenvedjék. Gondolják meg azért, hogy az 
Isten szolgái is csak emberek, erőtelenségek alárekesztet-
tek, azért megeshetnek és vétkezhetnek. Valamint pedig 
azok tartoznak vétségeikből és esetekbül megjobbulni, úgy 
tartoznak a hallgatók is azoknak erötelenségeiket eltűrni, 
szenvedni és fedezgetni, mint sem öregbíteni és kibeszélni. 
Propterea Chrisostomus conquestus est. Az Isten szolgái-
nak azért, sem személyek sem cselekedetek felől gonosz 
ítéletet ne tegyenek. Ha a bűnök ellen feddődzik, ne 
mondják ő is olyan. Ha civilis, másokhoz tisztességesen 
magát alkalmaztató és emberséges, ne mondják világhoz 
ragadott világíia. Ha néha magát másoktul megvonja, ne 
mondják, hogy magának való paraszt s embertelen. Ha 
valami kicsinyben megesik, ne mondják, hogy ilyen nagy 
és megbocsáthatatlan bűnben leiedzett. 

V-o. Hogy azoknak intéseiket és feddödzésciket min-
den engedelmességgel vegyék. Gondolják meg 1. azt Isten 
parancsolta nekik, hogy azt cselekedjék; 2. azt, mert nekik 
használ, hogy úgy cselekesznek 3. mert idvességekben járó 
dolog az olyan cselekedet. II. Tim. IV. 2. 

VI-o. Hogy azoknak személyekhez, hivatalukhoz és 
terhes munkájukhoz illendő jóakarattal és fizetéssel legye-
nek. Mert világosan azt Isten parancsolja I. Cor. IX. 7—14. 
Legatur si piacet, ad Gal. VI: 6. 7. hoc dicit apostolus: 
a ki taníttatik az evangelium tudományára, közölje min-
den javát azzal a ki Őtet tanítja. Meg ne csalatkozzatok, 
Isten nem csufoltatha'ik meg. Valamit ember vetend, azt 
aratja. Ó! boldog Isten, mely megveszett és a te reájok 
következhető ítéleteidtől retteghető állapotban vágynák 
azok a gyülekezetek: 1. a kik az ő tanítóiknak csak annyit 
sem adnak terhes munkáikért, a mivel magokat és házok 
népét táplálhassák, a kik azokat, mint alávaló szolgákat 
úgy tartják, szükségtelen és annak rendelt idején kívül 
változtatják, de szolgálatoknak jutalmát meg nem adják. 
2. Azok. a kik nem hogy valamit adnának, de még azt 
is, a mit más Istenfélő kegyes jámborok azoknak számokra, 
Istenhez való buzgóságukbul. hagytanak és adtattak, vagv 
másutt kerestenek, tökéletlenül elhúzzák, ellopják. 

VII-o. S utoljára a hallgatóknak Isten szolgáihoz való 
kötelességek az, hogy azokért Isimnek könyörögjenek. 
Kérjék az Istent, hogy őket a maga dicsőségére, házá-
nak épületire s szolgálatjára sok ideig szerencsésen éltesse 
a maga szent lelke által minden igazságra vezérelje. Meg-
kívánta ezt az apostol az efezusheliektül (epist. VI. 19.), 
mikor arra kérte őket: könyörögjetek én érettem, hogy én, 
nefo-.m adassék s:ölás az én számnak bátorsággal való 
megnyitásában, hogy megjelenthessem az evangéliumnak 
titkát. Azt parancsolja a kolossébelieknek is Colos. IV.. 



azt a thessalonikabelieknek II. Thes: 3., azt ad Róm. XV. 30. 
Már pedig ha az apostol szükségesnek ítélte a magáért 
való könyörgéseket az atyafiaknak, annyival inkább szük-
séges, hogy e mi időnkben, a hallgató község könyörögjön 
a maga tanítójáért. 

Gratiarum actio post peractam et circumstantialiter 
fmitam novi ministri exmissionem. 

Úr Isten mennyei szent Atyánk ! hálákat adunk fel-
ségednek teljes szivünkből azért, hogy a te véghetetlen 
jóságod és bölcseséged szerint tetszett felségednek az egész 
emberi nemzet közül, az evangéliumnak prédikálása által 
ekklézsiát gyűjteni és szedegetni és annak, mint a Krisztus 
titkos testének építésében, e szolgálatnak munkájában, a szen-
teknek egy testben való költözésekben, tetszett felségednek 
a mi szolgálatunk által élni, és mi velünk e kegyelmességet 
cselekedted, hogy a Te szent evangéliumodat, ha mind 
sok nyomorúságok, szorongattatások és üldözések között 
is általunk szabadon prédikáltattad mind ez ideiglen, és 
hogy a Te házadban való kegyességünknek és hivatalunk-
nak munkáit cselekednünk kegyelmesen megengedted és 
e végére kegyelmes koronás királyunknak (király asszo-
nyunknak) szivét hozzánk hajtottad és ha hol ekklézsiánk-
ban valamely csorbulás és fogyatkozás esett, általunk meg-
orvosoltad. 

Ekképen cselekedtél mi velünk mostan is kegyel-
mesen, midőn társaságunkban egy ekklézsiának (ez ekklé-
zsiának) általunk új lelkipásztort rendeltél. Könyörgünk 
Uram felségednek, hogy e Te újonnan elölállott szolgádat, 
szent lelked által naponként tegyed alkalmatossá az ő 
szent tisztinek és hivatalának végben vitelére, melyre őtet 
kegyelmes gondviselés által hívtad. Nyisd meg az ő ér-
telmét, hogy érthesse a szent írásokat; nyisd meg az ő 
száját a bátran és okosan való szólásra, hogy az evan-
géliumnak titkait kész szívvel hirdethesse. 

Ajándékozd meg őtet a bölcseségnek és erősségnek 
lelkével, hogy az ő reá bízatott Isten seregét nem kény-
szerítésből legeltesse, hanem örömmel, nem kívánván 
éktelenül a nyereséget, hanem kész indulattal, nem is 
uralkodván az Istennek örökségén, hanem úgy, mint ki 
az Isten seregének tüköré légyen, a keresztyéni egyessé-
get megtartván, hogy az ő rendes szolgálatja által, mind 
száma szerint, mind a jó cselekedetekben növekedjék az 
Isten ekklézsiája. 

Adj Uram ő néki serény és állhatatos elmét, az ő 
hivatalában megeshető minden nyomorúságok ellen, hogy 
a Te szent lelkednek vigasztalása által megerősíttetett 
lévén, állhatatosan mind végig megállhasson, és osztán 
végre a te jámbor és hűséges szolgáiddal az ő urának 
örömébe bémehessen. 

A Te gyülekezetednek is, kinek pásztorává tetted e 
te szolgádat, adjad a Te kegyelmedet, hogy ez ő lelki-
pásztorának, a te beszéded szerint engedelmes légyen, 
mint te tőled küldetett szolgádnak, hogy tiszta tudományt 
az ő szájából minden tisztelettel vegyék, intésinek enge-
delmeskedjenek, hogy így a Krisztusban hivén, az örök 
életet elvehessék. 

Hallgass meg minket mindezekben mi szerelmes 
szent Atyánk, szerető szent fiadért az áldott Úr Jézus 
Krisztusért, kinek Teveled, és dicsőséges szent lelkeddel 
legyen dicséret, dicsőség, országlás, hatalom és biroda-
lomi földön és mennyen mind örökkön örökké. Ámen. 
Miatyánk etc. 

* * * 

Kettős célt óhajtottam elérni ezen 1767. március 
6-áról keltezett elmélkedés közlésével. Az egyik az, hogy 
a veszprémi egyházmegye buzgó és nagvmunkásságú espe-
resének irodalmilag emléket emeljek, a másik a fontosabb 
az, hogy ebből visszapillanthatunk mintegy a mult század 
üldözései és szenvedései között megtartott buzgó hitéletre, 
anyaszentegyházunkhoz való forró szeretetre, s hogy ezzel 
is gazdagabb legyen valamivel az irodalmilag is néma 
korszak belső, építő munkájának története. 

Közli: Thury Etele. 

IRODALOM. 
** Millenniumi egyforintos Petőfi-kiadás. Az 

»Athenaeum* irodalmi részvény-társaság,mely Petőfi összes 
műveit képes díszkiadásban és jegyzetes, több kötetre osz-
tott számos kiadásokban elterjesztette, most Petőfiből olyan 
olcsó kiadást rendezett, a mely lehetségessé teszi, hogy a 
lánglelkű költő költeményei a szegényebb néposztályok-
nak birtokába is eljuthassanak. Igazi millenniumi aján-
dék ez a kiadás a nép részére, mely 1 forintért megsze-
rezheti Petőfi Sándor összes költeményeit díszes, piros 
vászonkötésben, melynek aranymetszésű tábláját a buda-
pesti Petőfi-szobor képének sikerült bronznyomata díszíti. 
A kötet négy részre osztva tartalmazza Petőfinek költe-
ményeit : I. Hazafias költemények, melyek között találhatók 
azok a kisebb elbeszélő költemények is, melyek nyilván-
való politikai célzattal Írattak; II. Szerelmi költemények, 
a melyek »Első fellobbanások« (1842—1844.); Csapó 
Etelka* (1844—1845.); »Buborékok« (1845.); »Med-
nyánszky Berta*; >Felhők«; Szendrey Julia«; »Petőfi Sán-
dorné* (1848—49.); végül* Bordalok« címek alatt vannak 
összefoglalva; III. a nagyobb elbeszélő költemények és 
végül a IV. részben a leíró költemények és népdalok 
találhatók fel. Mindegyik részhez rövid, magvas irodalmi 
tanulmányt írt Havas Adolf tanár. A csinos kiállítású 
kötetben Petőfi és Szendrey Júlia arcképén kívül még 
néhány kép is található, Petőfi képes kiadásaiból átvéve. 

** Az 1848/48-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című illusztrált munkából most jelent meg az 
59-ik füzet, melyben Gracza György a tavaszi hadjárat 
kapcsán a Dembinszki és Görgei villongásokat ismerteti. 
Érdekesek a füzet illusztrációi is, főkép Tassi Béla volt 
orsz. képviselő olmüci emlékkönyve, a honvédfoglyok saját-
kezű aláírásával és emlékmondásaival. Ez emlékkönyvecske 
magántulajdont képez, s a szabadságharc története repro-
dukálja legelőször. A füzet képei ezek: Erdőssy Imre, a 
branyiszkói hős pap, Duschek Ferencz, az 1849-iki ma-
gyar pénzügyminiszter, Kossuth imája a kápolnai elesettek 
felett 1849. febr. 27. Mednyánszky Sándor honvédezredes. 
Tassy Béla olmüci emlékkönyvébből. Érdemjel kiosztás. 
A komáromi Klapka-szobor. 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténetéből a 38. füzetet vettük szokott díszes kiállításban. 
Szerzők most a magyar udvartartással s udvari élettel 
ismertetik meg vonzó irálylyal s érdekfeszítő előadásban, 



kháló magyar királyaink jellemrajzát is beleszőve plaszti-
kailag előtérbe lépő alakcsoportaikba; aztán a középkor 
tudománycsarnokába vezetik olvasóikat. A füzet képei: 
budai Mátyás templom. Töredék »Szabács viadala« kéz-
iratából. Temesvári Polbárt. A kassai templom északi 
kapuja. A magyar nemzet történetére előfizethetni a ki-
adóknál, Lampel Róbert (Wodiáner F. és fiai) cs. és kir. 
udv. könyvkereskedésében Budapest, Andrássy-út 21. 

** A Pallas Nagy Lexikona füzetes kiadásából 
ismét előttünk fekszik öt füzet (151—155), melyek a Közép— 
Látás közé eső ismereteket magyarázzák képben és írás-
ban. Kár volna sok szót vesztegetni arra. a mit a művelt 
közönség már úgy is tud: hogy mily fontos kulturális 
missziót teljesít e kiadvány, s hogy miy rövid időn meg-
nyerte a tudományt kedvelő közönség osztatlan tetszését. 
Bövid szavakban inkább csak a díszes mellékletekre hív-
juk föl az érdeklődők figyelmét: mert a szöveget ma-
gát eléggé ajánlja azon több mint 300 szaktudós neve, 
kik nemes munkakedvvel dolgoznak e monumentális alko-
táson. A 151. füzet elején kapjuk Krassó-Szörény vár-
megye térképét, a Kréta szisztéma mellékletét és Krisz-
tiánia város tervrajzát; cikkei közül kiemeljük a Közgaz-
daságtant (Földes B.), mely rövid monográfiában mindent 
elmond, mi e fontos tudományra vonatkozik. A 152. füzet 
a Krokodilokat és a Kúszó madarakat mutatja be díszes 
fekete nyomásban; sok cikke közül fontos a Kuba (Brózik 
és Mangold), mely az érdekes sziget kimerítő ismertetését 
adja, kalandos történetével együtt. A 153. füzet két mel-
léklet (az első gyönyörű színnyomat) a Kutyák különféle 
válfajait látjuk; ránk magyarokra különösen nevezetes 
cikksorozata a Kurucokról (Ballagi, Káldy, Négyesy), me-
lyek élénk képét adják e háborgó és szabadságért lángoló 
politikai pártnak. A 154. füzet a Magyarországi lakóházakat 
állítja elénk mellékletén, úgy, a mint azt hazánk külön-
böző vidékein maga a köznép szokta megépíteni; ennek 
magyarázó cikke (Komor M.) mellett méltányolnunk kell 
a Lajos cikksorozatot is (Mangold, Marczali. Márky), mely-
ben a dicső Nagy Lajos és a mohácsi katasztrófa szomorú 
emlékű királya is szép méltatásban részesül. A 155. füzet 
végre a Laokoon színnyomatú csoportozat át és a Lég-
hajókat adja külön mellékleteken ; itt is ki kell emelnünk 
László cikksorozatát, s ebben szt. László királyunk tör-
ténetét, mely úgy ragyog felénk, mint egy eltévedt kései 
sugár a homályba borult mult idők dicső korszakából. 

E G Y HÁ Z. 
Konfirmációi ünnepségek Budapesten. Buda-

pesti egyházunkban május 17-én tartották meg a konfir-
mációi ünnepségeket, előző nap délután pedig a konfir-
mációi vizsgálatokat. A Kalvin-téri templomban Papp K. 
lelkész mondott konfirmációi beszédet az általa és segédei 
állal oktatott, gyermeksereghez, kik 260-an voltak. A 
Fazekas-téri templomban Haypál Benő lelkész, a kőbányai 
imaházban Török József s.-lelkész, a zuglói templomban 
Péntek F. s.-lelkész végezték mind a konfirmációi oktatást, 
mind a konfirmációi ünnepélyt. A konfirmált növendékek 
mindnyájan úrvacsorához járultak és egy-egy új-testamen-
tumot kaptak emlékül. A fölemelő ünnepségeken nagy 
közönség volt jelen a templomokban. 

A kassai református egyház presbyteriuma leg-
újabban is kimutatta belhivatalnokai iránti elismerését és 
méltánylatát az által, hogy lelkészének 60 frtot, az ének-
vezérnek és segédlelkésznek pedig 30—30 frtot szavazott 
meg az országos kiállítás megtekintése céljából. A lel-
késznek május hó 10-én tartott s közelismerést nyert 
millenniumi alkalmi beszédét ugyancsak az egyháztanács 
kinyomatja s az egyház tagjai között emlékül kiosztja. 
Követésre méltó szép példa. Vajha minél több gyüleke-
zetünk ily módon alkalmat nyújtana belső hivatalnokai-
nak a kiállítás megtekintésére. 

A gyulavári-i felekezetnélküliek ügyében, miről 
a napilapok után mi is megemlékeztünk. Bay József 
lelkész és Erdödi Antal gondnok aláírásával hosszabb fel-
világosítást és helyreigazítást kaptunk, melyből készséggel 
adjuk a következőket. Téves az a közlés, hogy híveinknek 
több mint felerésze ki akar lépni, egyházunkból. Ebből 
csak annyi igaz, hogy gyulavári község 2303 evangelikus 
ref. vallású lakosából március havában 25 lélek (nem 
család) az ev. ref. egyházból való kilépésre és felekezet-
nélküliségre a lelkésznél jelentkezett. A jelentkezettek egy-
tól-egvig évek hosszú sora óta baptisták s miután gyüle-
kezetet nem lehet alapítaniok. a »felekezetnélküliség«-et 
használják fél kibúvó ajtóul. Elhatározásukat ezek jelen-
tették be írásban az illetékes hatóságnál, mely, mint erről 
biztos tudomásunk van, elutasította őket. Ez a valódi tény-
állás. Az említett baptistákon kívül egyházunk egyetlenegy 
tagjánál sem vettünk észre kilépési szándékot. Téves 
továbbá az a feltevés is, hogy Gyulaváriban a lelki gon-
dozás iszonyúan el van hanyagolva. Egyházközségünk hívei 
pár évvel ezelőtt is fényesen bebizonyították, hogy méltók 
nagynevű őseikre; tizenkét ezer frttal új templomot épí-
tettek, melyhez a hívek családfőnként 8—200 frt költ-
séggel járultak; jelenleg pedig iskoláinkat látjuk el új 
padokkal 344 forint költséggel. E két tényből is látható, 
hogy mibennünk is él még s élni fog a vallásunk iránti 
szeretet és áldozatkészség. 

I S K O L A . 

Budapesti ev. ref. főiskolánkban: a theol. aka-
démián a f. évi iskolai év június 3-án záratik be. Május 
hó folyamán a záró-kollokviumok tartattak meg, június 
2-án és 3-ikán a záróvizsgálatok lesznek. — Budapesti 
főgimnáziumunkban június 4-én az I—Vll-ik oszt. magán-
tanulók vizsgálatja, június 5—6. és 9-ik napjain a nyilv. 
tanulók osztály-vizsgálatja, június 12., 13. és 15-ik nap-
jain az érettségi szóbeli vizsgálat. 

A reform, egyetemes tanügyi bizottság, mely 
minap szervezkedett a konventen, már is két fontos kér-
dés előkészítését vette folyamatba, melyek úgy a közok-
tatásügyi kormányt, mint a tanügyi sajtót ez idő szerint 
élénken foglalkoztatják. Egyik az érettségi vizsgálat reform-
jának kérdése, melyet még ebben az évben tárgyalni kiván 
a bizottság s melyre nézve azt határozta, hogy a főgim-



náziumok tanártestületei még a f. tanév alatt terjeszszék 
be e tárgyban az elnökséghez röviden megokolt vélemé-
nyüket. Az idevonatkozó felhívást a bizottság elnöke Joó 
István már szét is küldötte a felügyelete alatt álló tiszán-
túli főgimnáziumok igazgatóságához, a többi kerület fő-
gimnáziumaira nézve pedig az illető kerület püspökéhez. 
A másik kérdés pedig a népiskolai törvény revisiója, a 
melyre vonatkozó előmunkálatok szintén folyamatban van-
nak a közoktatásügyi minisztériumban. Erre nézve a tan-
ügyi bizottság az illető szak előadóját, II. Kiss Kálmán 
nagykőrösi tanítóképezdei igazgatót bízta meg az előmun-
kálatok megindításával. — Nagyon helyes. Csak mozgo-
lódjunk és törekedjünk egészséges, egységes tanügyi köz-
szellem kifejlesztésére. Mert élni, hogyha nem fajulva, 
tengés: olcsó időnek hasztalan soka. 

A kolozsvári ev. ref. theologiai fakultás tanári 
kara és ifjúsága e hó lö-án tartotta ezredévi emlékünne-
pélyét a fakultás felékesített dísztermében, nagy és elő-
kelő közönség jelenlétében. A szépen sikerült ünnepély 
d. e. 11 órakor, a »Jövel szentlélek Úr Isten . . . .« 
gyülekezeti éneklésével kezdődött. Kenessey Béla igazgató 
bensőséges, hazafias szellemű imája után az ifjúsági ének-
kar adta elő a »Hymnus« -t és a »Szózat«-ot. Majd Molnár 
Albert theol. tanár egyikét tartotta legszebb alkalmi beszé-
deinek, melynek elhangzása után Vallancs Miklós theo-
logus lépett az emelvényre, s 'Arany János »Rendületle-
nül « című költeményét szavalta el, mély érzéssel és nagy 
hatással. Ezután az ifjúsági ének- és zenekar együttesen 
adta elő a Rákóczy-indulót. A Kenessey Béla zárbeszéde 
után a gyülekezet a »Te benned biztunk eleitől fogva « 
örökszép dallamát énekelte el, s evvel a sikerült és hatá-
sos ünnepély véget ért. Aznap este, méltó befejezésképen, 
kedélyesen eltöltött bankét volt az intézet étkező helyi-
ségében, hol Smsz Domokos püspökön és a tanári csa-
ládokon kívül a konviktus hölgy-bizottságának 10 tagja 
is jelen volt. A nagyon jó hangulatban lefolyt bankét 
éjfélig tartott. A nap örömeit betetőzte a miniszteri leirat, 
melynek értelmében a theol. fakultás részére az állam 
évenkinti hatezer forint segélyt szavazott meg. (i. zs. b.) 

A nagyenyedi ev. ref. Bethlen-kollégium néhai 
dr. Kovács Ödön és Berde Sándor theol. akadémiai taná-
rok emlékére 1896. május hó 17-én délelőtt 10 órakor ke-
gyeletes ünnepélyt tartott, következő programmal: 1. »Könv-
nyes szemmel megjelentünk«. Énekli a theol. dalkar. 
2. Emlékbeszéd dr. Kovács Ödön felett. Tartja Makkai 
Domokos főgimn. tanár. 3. »Komor gondok borongnak 
át«. Énekli a theol. dalkar. 4. Emlékbeszéd Berde Sándor 
felett. Tartja Jancsó Sándor theol. tanár. 5. Gyászinduló. 
Előadja a főiskolai zenekar. Az emlékünnepély végével a 
theologiai Önképző-kör dr. Kovács Ödön halálának évfor-
dulója alkalmából kivonult a sírhoz. Az Onképző-kör 
kegyeletes ünnepének programmja ez volt: 1. XC. Zsolt. 
2-ik verse — a gyülekezet által. 2. Ima. Tartja Fülöp 
Kálmán IV. theol. 3. Emlékbeszéd. Tartja Nagy Mihály 
IV. theol. 4. Ének — a theol. dalkar által. 5. Oda. Irta 
Hegyi Péter III. theol., szavalja Máthé Samu I. theologus. 
6. Gyászinduló — a főiskolai zenekar által. 

Millenniumi alapítványok. A dévaványai egyház 
elöljárósága 768 forint millennáris adományt küldött a 

debreceni egyetem javára s egyszersmind jelezte, hogy a 
küldött összegen kívül még 500 frt alapítványt szándé-
kozik tenni erre a célra. — Gattajai Gorove János föld-
birtokos szegénysorsú egyetemi tanulók ösztöndijául húsz 
ezer koronás alapítványt tett; Ivánka Imre val. belső 
titkos tanácsos az ó-budai és újlaki városrészek meg-
magyarosításának előmozdítására a maga és neje nevére 
6000 koronás, az osztrák államvasiíttársaság a lugosi 
földmives iskolánál négy tanulónak ingyenes ellátása végett 
négy évre 12,000 koronás alapítványt tett. 

EGYESÜLET. 
A nagypénteki református társaság az elzül-

lött gyermekek menedékháza javára május 15-én fényesen 
sikerült tavaszi ünnepet rendezett az Erzsébet-téren. Olyan 
sokadalom volt, hogy alig fért a tágas park vasrácsai 
között. A fővárosi társaság legelőkelőbb asszonyai és kis-
asszonyai, legtöbbnyire magyar nemzeti viseletben árulták 
portékáikat. Volt ott pezsgős-sátor, cukros-bolt, buffet, 
szivar-sátor, díszmű-sátor, virág-sátor, sörcsarnok, csárda, 
lapelárusítás, szinház stb. Az ünnepség, melynek létre-
hozása körül gróf Festet 'ich Andorné, II gedíU Sándorné, 
Pejacsevich Katinka grófnő stb. fejtették ki a legnagyobb 
tevékenységet, hír szerint több mint hatezer frtot jövedel-
mezett az építendő menedékházra. 

Budapesti három keresztyén egyesületünk : a 
Lóránt f f y - , Tabitha- és a Keresztyén ifjúsági-egyesület 
június 6-án este 7 órakor az evangélikusok Deák-téri 
dísztermében zenével és vallásos előadással összekötött 
thea-estélyt rendez az egyesületek céljainak előmozdítá-
sára. Az estély belépő díja egy korona lesz. Az egyesü-
let vezetői azért tették estélyöket a júniusi ezredévi ün-
nepségek idejére, hogy a vidékről Budapestre fölránduló 
érdeklődőknek is alkalmuk nyiljék az összejövetelen meg-
jelenni. Felülfizetések az egyesületek céljaira köszönettel 
fogadtatnak. 

A Magyar Tudományos Akadémia millennáris 
díszülését, mely május 17-én folyt le, történeti nevezetes-
ségüvé tette király ő felsége jelenléte. Gyönyörű jelenet 
volt: az emelvényen a király, mellette József, Koburg, 
József Ágost hercegek, miniszterek, a közélet más vezérlő 
férfiai stb. A gyűlésnek, az elnöki üdvözlő beszéden kívül, 
egyetlen tárgya volt: Kállay Béni »Az Árpádok és a ma-
gyar állam« című felolvasása, melyet a miniszter szerző 
akadályoztatása miatt Szily Kálmán akadémiai főtitkár 
olvasott föl. Szép formájú, magvas tartalmú értekezés volt. 
Szerzője különösen azt a két tényt hangsúlyozta, hogy a 
magyar nép mint egységes nemzet, egységes fejedelmi 
hatalom alatt költözködött be új hazájába, s hogy az 
Árpádok Magyarországa teljesen centralizált állam volt, 
az egyetlen akkor egész Európában. A hatalmas érteke-
zés ezzel az intelemmel végződik: Előre magyar, tégy 
úgy, mint őseid tevének, foglald mindennapi imádba a 
fohászt: Isten, áldd meg a magyar királyt! 
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évi működéséről és állásáról szóló jelentés arról tanúsko-
dik. hogy e református egyesületben szerényen, de szép 
sikerrel foly a keresztyén szeretet munkája. A mult évben 
uralkodott inség enyhítésére 2 — 5 frtos részletekben 500 frtot 
fordított, 104 szegény tanuló között 145 drb ruhadarabot 
osztott ki, 278 tanulót 325 drb tankönyvvel látott el. 
Az egyesület tőkevagyona 4963 frt 18 kr., évi forgalma 
5850 frt 38 kr. volt. Az egyesületnek most is Szeremlei 
Sámuel h.-mező-vásárhelyi lelkész áll az élén, ki ezt az 
egyesületet nyolc évvel ezelőtt alapította. 

GYÁSZ ROVAT. 

V á 9 y i L a j o s 

perbetei lelkész, komáromi esperes, dunántúli egyházke-
rületünk főjegyzője, kir. tanácsos f. hó 17-én élete 72-ik, 
lelkipásztorkodása 44-ik évében hosszas szenvedés után 
Perbetén elhunyt. 

Régi patriarchalis alak, tele sok jósággal s nemes 
buzgósággal. Közjóra szentelte közhasznú életét nagy am-
bitióval. Mint lelkipásztor buzgó és mindig szolgálatra 
kész. Esperessége egész emberöltőre terjedt. Egyházkerü-
leti főjegyzősége is régi keletű. A dunántuli lelkészi kar 
egyik vezérlő férfia, ki zsinatainknak és konventjeinknek 
is egyik tvpicus alakja volt. A legutóbbi püspökválasztás-
nál egyik komoly jelölt, kit a királyi kegy királyi tanácsos-
sággal tüntetett ki. 

Magánéletében egyszerű és családias ember, kit 
nagy család szeretete, sokak tisztelete környezett. Fele-
ségét félévvel ezelőtt vesztette el, azóta maga is bánatos, 
beteges. Megtört a szíve, megtört az egészsége. A leg-
utóbbi konventen betegsége miatt már nem vehetett 
részt. 

Haláláról családja és perbetei gyülekezete külön gyász-
jelentést adott ki. Temetése nagy részvéttel május 19-én 
ment végbe. Béke hamvaira, áldás emlékére. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Zih Károly békés-szentandrási 

ref. néptanítót, ki az országos kiállításon is nyolc darab 
különbféle könyvet, mint saját munkáját állított ki, az 
általa írott ^Népszerű egészségtan« című könyvéért, mely 
már 10 kiadásban jelent meg, a melylyel a közegészség-
ügynek hasznos szolgálatot tett, az »Országos közegészségi 
egyesület* 25 korona jutalomdíjjal és egy igen diszes elis-
merő oklevéllel tüntetett ki. — Dr. Hegedűs István egye-
temi tanárt, Lapunk munkatársát, a m. tud. Akadémia 
levelező tagjává választották. Melegen gratulálunk! 

ADAKOZÁS. 
A gönczruszkai ev. ref. népiskola építésére 

Szugi Füzy Pál gyűjtő ívén Illionjs South Chicagóban 
következő nemes keblű honfitársaink adakoztak: Szugi 
Füzy Pál 41 frt 25 kr., Szangyi Mihály 25 frt, Jakab 
Pál '15 frt, Szőledi Pál 12 frt 50 kr., Szendi Mihály 12 frt 
50 kr., Füzy Sámuel 12 frt 50 kr., B. Nagy Károly 10 frt, 
ifj. Füzy András 6 frt 25 kr.. ifj. Füzy István 6 frt 25 kr., 
ifj. Füzy Jánös 5 frt, Tóth János 5 frt, Szilágyi András 
5 frt, lllésy István 5 frt, Szanyi Erzsébet 5 frt, Csontos 
József 2 frt 50 kr.. Szugi Füzy István l frt 2~) kr, 
Duliczki István 2 frt 50 kr., Pócs András 2 frt 50 kr., 
Albert Balla 2 frt 50 kr., Thomás András 2 frt 50 kr., 
Benkő Ferenc 2 frt 50 kr., Jordán János 2 frt 50 kr., 
Balogh Péter 2 frt 50 kr., Sipos István 2 frt 50 kr., Király 
András 2 frt 50 kr., Körmödi János 2 frt 50 kr., Balla 
István 1 frt 25 kr., Sarkadi Bénjámin 1 frt 25 kr., Lábas 
Imre 1 frt 25 kr , Farkas János 1 frt 25 kr , Péter Károly 
1 frt 25 kr., Szászi Gábor 1 frt 25 kr., Szászi Bálint 
1. frt 25 kr., Simon András 1 frt 25 kr., Jakab András 
1 frt 25 kr.. Darnai András 1 frt 25 kr., Czabán Márton 
1 frt 25 kr., Lenkei Rafáel 1 frt 25 kr., Benes Mihály 
65 kr., Penke József 65 kr., Dulovics Gusztávné 65 kr., Nagy 
Sámuel 50 kr., Molnár Béla 5 frt. Molnár József 2 frt 50 kr., 
Körtefái János 2 frt 50 kr., Krizsovics András 2 frt 50 kr., 
Fiják József 2 frt 50 kr., Fiják János 2 frt 50 kr., Soltész 
János 1 frt 25 kr., Soltész József 1 frt 25 kr., Blasko 
János 1 frt 25 kr., Sztupár András 1 frt 25 kr., Kopcso 
Dániel 1 frt 25 kr., Simko Gyula 2 frt 50 kr., L. Lengyel 
János 2 frt 50 kr., Bogdányi István 2 frt 50 kr., Gusztáv 
Mehlsmidt 2 frt 50 kr., Elizabet Mehlsmidt 2 frt 50 kr., 
Kis János 2 frt 50 kr., Belakovics Kálmán 2 frt 50 kr., 
Belakovics György 2 frt 50 kr . Révész József 2 frt 50 kr., 
Koleszko János 2 frt 50 kr., Molokács József 2 frt 50 kr.. 
Révész János 1 frt 25 kr., Kiss Ferencz 1 frt 25 kr., 
János Galgány 1 frt 25 kr., Göndör János 1 frt 25 kr., 
Krizso János 1 frt 25 kr., Sepesi János 1 frt 25 kr., Soltész 
István 1 forint 25 kr„ Szabó László 1 frt 25 kr., Nóvák 
István 1 frt 25 kr., Szaniszló András 1. frt 25 kr., Kna-
ver Mihály 1 frt 25 kr., Balzsai Dezső 1 frt 25 kr., 
Gáspár Lajos 1. frt 25 kr., Mike Görcsös 1 frt 25 kr., 
Lengyel József 1 frt 25 kr.. Ruszko János 1 frt 25 kr., 
Demeter Istvánné 1 frt 25 kr., Kalász István 1 frt 25 kr., 
Vajtko János 1 frt 25 kr., Török Gábor 1 frt 25 kr.. 
Molnár János 1 frt 25 kr., Darvas János 1 frt 25 kr., 
Kiss József 1 frt 25 kr., Könczök Mihály 1 frt 25 kr., 
Képes János 1 frt 25 kr., Kovács Péter 1 frt 25 kr., 
Laczkó János 1 frt, Köbli Károly 60 kr , Pogány Mihály 
65 kr., Szampiás János 60 kr., Szokoli János 65 kr., 
Bojszko István 60 kr, Fejes András 65 kr., Hozer Gyuláné 
60 krajcár, Lipták János 65 krajcár, Turcsán Lajos 
60 krajcár, Durst András 65 krajcár, Perger Ignácz 
60 krajcár, Nagy István 65 krajcár, Soltész Lajos 60 kr., 
Horváth János f'5 kr., Horváth Adám 60 kr., Lipusz Péter 
2 frt 50 kr., Lipusz György f frt 25 kr., József Gombos 
1 frt 25 kr., Kis Bacsó János 1 frt 25 kr., Vajner Ferencz 
65 kr., Orosz Péter 60 kr., Koscso András 50 kr., Koscso 
János 25 kr., Koscso György 25 kr., Hamernyik András 
2 frt 50 kr., Vagner Lajos 2 frt 50 kr., Schlesinger Lajos 
2 frt 50 kr. Az itt kimutatott összeg több mint 300 frtot 
tesz ki. Fogadják nemeskeblű honfitársaink hálás köszöne-
tünket becses adományaikért, a jó Isten áldása kisérje 
életüket G.-Buszka, 1896. május 8-án. Nemes Gyula, 
ref. lelkész és az egész presbyterium. 



Pályázat tanári állomásra. 
A szatmárnémeti ev. ref. főgimnáziumnál a jövő 

1896/97-ik iskolai év kezdetével elfoglalandó magyar-latin 
nyelvi helyettes tanári állomásra pályázat hirdettetik, a 
főgimnázium pénztárából negyedévi részletekben előre fize-
tendő évi 800 frt Fizetéssel. 

Csak ev. ref. vallású egyén választatik meg. 
Előleges tájékozásul e helyen megjegyeztetik, hogy 

ezen állomás egy év múlva rendszeres'i'ttetni fog 1200 frt 
évi törzsfizetéssel (e törzsfizetés a fizetési osztályok sze-
rint 1400, illetve 1600 írtig emelkedhetik), 240 frt lak-
bérrel és 500 frtig emelkedhető 100 frtos ötödéves kor-
pótlékkal. 

A rendes tanári állomás betöltése — a főgimnázium 
fentartótestületének ajánlata alapján — a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr jogkörébe fog tar-
tozni. 

Pályázók felhivatnak, hogy folyamodványukat kereszt-
levelükkel, végzett tanulmányaikról, képesítésükről, s ha 
•alkalmazásban vannak, eddigi szolgálatukról, továbbá 
egészségi állapotukról és hadkötelezettségükről szóló bizo-
nyítványaikkal együtt folyó évi június hó 15-ig a főgim-
názium igazgató-tanácsának alulírott elnöke címére (Szat-
márra) küldjék be. 

Szatmár, 1896. május hó 8-án. 

Tmrküs Antal, 
az ev. ref. főgimn. igazg.-tanácsának 

2 — 2 elnöke. 

P á l y á z a t . 

A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-
názium igazgató-tanácsa a 

a) latin-görög és 
b) német-magyar tanszékekre pályázatot hirdet. 
Ez utóbbi tanszéknek betöltése a nagymélt. valiás-

ás közoktatási minisztérium kinevezése alá esik. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású, a kijelölt tanszakokra 
képesített okleveles tanárok, vagy tanárjelöltek; a meg-
választott az országos tanári nyugdíjintézetnek köteles 
tagja lesz. 

A rendes tanár fizetése 1200 frt, 200 frt lakpénz 
az egyházi pénztárból havi részletekben és négy ízben 
50—50 frt ötödéves korpótlék. A helyettes-tanár fizetése 
800 frt, szintén előleges havi részletekben kiszolgáltatva. 

Pályázók folyamodványaikat folyó évi június 15-ig 
alólírott elnökségnél nyújtsák be. E folyamodványukban 
életkoruk, vallásuk, családi állapotuk, hadkötelezettségi 
viszonyaik, képesítésök, eddigi netaláni alkalmazásuk, ok-
mányokkal igazolandók. 

A megválasztott és kinevezett tanár egy évi sikeres 
működés után állandósíttatik, hivatalát f. év szept. l- jén 

tartozik elfoglalni. Szükség esetén köteles más rokon tan-
tárgyakat is túlterheltségének kikerülésével előadni. 

Kelt Kisújszálláson, az ev. ref. főgimnázium igazgató-
tanácsának 1896. évi május 11-én tartott gyűlésében. 

Gulyás Lajos, 
ev, ref léikész, igazg. tanács 

2 g elnök. 

Pályázati hirdetés tanári állomásra. 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület államilag segé-

lyezett pápai ev. ref. főgimnáziumához, a német nyelv 
és irodalom rendes tanári tanszékére, pályázat hirdettetik 

A megválasztott tanár köteles a főgimnázium IIÍ; 'éé 
VI1L osztályaiban a német nyelvet, s esetleg valamely 
rokontárgyat az egyházkerület által évenkint megállapított 
tantárgycsoportosítás szerint heti 20 óraszámig eltanítani. 

Az ezen tanszékre megválasztott tanár évi fizetése 
1200 frt alapfizetés, 200 frt lakbérilletmény, 5 ízben öt 
évi szolgálat után 100 frt ötöd éves korpótlék, a melynél 
a más intézetben rendes tanári állomásoh töltött évek is 
fele részben beszámíttatnak, Ha » * a n á n pályán már mű-
ködött volt, s az i í ^ g a t ó t a n á c s tudomása szerint kiválóbb 
érdemeli^ szerzett tanár is pályáz, illetőleg választatik 
meg a hirdetett állomásra tanárul: az az 1400 frt, vagy 
épen az 1600 frt alapfizetéssel rendszeresített második és 
első fizetési osztályú állomásra megválasztatásával egy-
idejűleg előléptethető. 

Ezen tanszék betöltése a nmeit-, mágy. kir. vallás- es 
közoktatási miniszter hatáskörébe tartozik. Ennélfogva 
pályázók felhivatnak, hogy az állomás betöltésére jogo-
sított hatósághoz intézett folyamodványukat, keresztelő le-
velükkel, végzett tanulmányaikat, tanári képesítettségüket, 
eddigi szolgálatukat, egészségi állapotukat, védkötelezett-
ségüket igazoló bizonyítványaikkal együtt 1896-dik évi 
június 25-ig küldjék be főtiszt, és méltóságos Antal Gábor 
dunántúli ev. ref. püspök úrhoz Ácsra, Komárom m. 

Megjegyeztetik, hogy csak ev. ref. vallású egyének 
pályázatai vétetnek figyelembe. A megválasztott, illetőleg 
kinevezett tanár, az országos tanári nyugdíjintézetnek 
jogosított és kötelezett tagja. 

Állomását a kinevezett tanár 1896. szept. 1-én szak-
tudományához tartozó értekezéssel köteles elfoglalni, 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 
nem bíró tanárjelölt választatnék meg helyettes tanárul, 
annak évi fizetése 800 forint leend, egy év alatt tartozik 
oklevelét megszerezni, s ha a kívánalmaknak megtelel, 
akkor a rendes tanárok fizetési osztályába besoroztatik. 

Kelt Pápán, 1896. május 16. 
Darányi Ignácz, 

főiskolai világi gondnok. 1—3 
Csike Lajos, 

főiskolai egyházi gondnok. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTAN 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

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

cimzendök. 
líiadtf-liivatal : 

Hornyánszky Viktor Icönyvkeresleedése (Akadémia 
bérháza), liová 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 vasárnap. 

Előfizetési Ara : 
Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

A szászok igazsága. 
Az erdélyi szász testvérek keresik az igaz-

ságot, de keresik a külföldön s nem ide benn e 
hazában, millenniumi ünnepélyeink nagy örömére 
és dicsőségére. 

E Lap 14. számában »A szászok igazsága« 
cím alatt közzétett cikkem nem hangzott el hatás-
talanul. E cikkben elmondottam, hogy a szá-
szok a hazai evangélikusok állami dotációjának 
fölemelését sürgető memorandumáról szólva a 
»Siebenb. Deutsches Tageblattcc febr. 7. számában 
közzétett »Der Geist der ungarlándischen ev. 
Kirchecc c. cikkükben kifogást emelnek az ellen, 
hogy »a mi egyházunk mindenkoron a magyar 
államiság s a magyar nemzeti eszmék előhar-
cosa volt a múltban s az lesz a jövőben is«, s 
megütközésüket fejezik ki a felett, hogy ez egy-
ház »a kebelében — bár csak sporadikusan — 
föllépő nemzetiségi mozgalmaknak sikeres legyő-
zésére törekszikcc, a mivel szerintük »a magyaro-
sítás princípiuma van kimondva a magyarországi 
ev. egyházbancc, sőt ez eljárás »valósággal had-
üzenetnek mondható «. 

A szászok e cikkére Beyschlag hallei theol. 
tanár »üeutsch-Ev. Blattéra című folyóiratának 
márc. füzetében »németellenes chauvinismus a 
magyarorsz. ev. egyházban« cím alatt közzétett 
cikkében éles megjegyzésekkel felelt, az evang. 
Németország rokonszenvének megvonásával fenye-
get, sőt a Gusztáv Adolf-egyesület áldásos segé-
lyeinek megtagadásával riogatja a félénkebb lel-
keket. 

A szászok e siralomhangjára s Beyschlag 
professor megjegyzéseire vonatkozó felszólaláso-
mat az erdélyi szászok lefordították a »Siebenb. 
Deutsches Tageblattcc április 17. számában bő 
commentálással »Die Wahrhei t der Sachsencc c. 
alatt közzétették, s mint a jelek mutatják, Bey-
schlagnak is megküldötték. A szászok válaszát, 
sajnos, eredetiben nem ismerem, mert bár meg-

sürgettem, minclezideig meg nem kaphattam; de 
lényegében ismerem abból a viszonválaszból, a 
mely Beyschlag említett folyóirata májusi füze-
tében »Nochmals der Chauvinismus der ungari-
schen ev. Kirchecc c. alatt olvasható. 

Ebben az én volt professorom s máig is 
tisztelt vezérem ugyancsak éles megjegyzésekkel 
kiséri mind az én »szászok igazságacc c. cikke-
met, mind az »Evang, Glockencc hasonló tárgyú 
fejtegetéseit. Elmondja, hogy nem sikerült őt 
meggyőznünk a szászok panaszainak alaptalan-
ságáról s egyházunknak a benyújtott memorandum-
ban foglalt ártatlanságáról; kifejti, illetve meg-
rója, hogy a mi ev. egyházunk a magyar nemzeti 
eszmék szolgálatában áll s jogosulatlannak tartja, 
hogy a magyar a többi nemzetiségek fölé emel-
kedik, holott »még a többséget sem képezi e 
hazábancc. Majd azt magyarázgatja, hogy az állami 
nyelv a népiskolába s nem az egyházba való, 
melyben a három nyelv teljesen egyenjogú, s 
végül olyat is imputál nekem, a mit sohasem 
mondottam s nem is mondhattam. Cikkének ez 
a részlete szórul-szóra így hangzik: »De a leg-
jobbat dr. Szlávik nyújtotta. Ugyanabban a cikk-
ben, a melyben a magyarhoni ev. egyház ártat-
lanságáról biztosít, az erdélyi szászok törvényesen 
biztosított ősrégi egyházi vagyonát »elidegenített 
nemzeti vagyonnak« mondja, s javasolja, hogy 
az erdélyi német lelkészek jobb dotációj a a ma-
gyar lelkészek javára elvétessék s a tőke, illetve 
a kamatok többlete az anyaország ev. lelkészei-
nek javadalmazására forclíttassékcc. Nos hát ez 
nagy tévedés. Úgy tudom, hogy e kérdésről Tóth 
ügyvéd és egyháztanácsos szólott alkalmilag e 
Lapban, s így a Beyschlag által reám olvasott 
parancsolat: »ne kivánd a Te felebarátod házátcc 
stb. nekem teljességgel nem szólhat. 

Végül Beyschlag következő profetikus látá-
sokkal fejezi be megjegyzéseit: »S ha egykoron 
eljő ama világhistóriai momentum, a melyben 
a magyar állam, mint 1849-ben, óriási szláv 
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szomszédjával léteért küzdeni lesz kénytelen, ak-
kor majd, sajnos későn, be fogják látni, müy 
»hazafias« volt az, hogy a benszülött szlávokat 
mellőzve, maguktól oly annyira elidegenítették, 
s Németország barátságát oly erős próbára tet-
ték a magyarok. Ma csak a német Gusztáv 
Adolf-egyesületf rokonszenvét kockáztatják. Mert 
abban, hogy »jó németcr, de nem »jó evange-
liumi « dolog volna elvonni a segítő kezét a 
chauvinista magyar ev. egyháztól, nagyon téved 
az »Evang. Glockencc. Elég segélyre szoruló hit-
sorsosa van a Gusztáv Adolf-egyesületnek, a kik-
nek az evangelium s nem a magyarismus (sic!) 
zászlaját kell lobogtatniok, s ha azokat, kik más-
nyelvű hitsorsosaikat csupa politikai indokokból 
elnyomják, segíteni nem hajlandó, azzal csak ke-
resztyén kötelességeit teljesíti. De mit mondjak 
ahhoz, hogy az »Evang. Glockena ú. n, »Bey-
schlag-féle keresztyénséget« alkot magának, a 
mely szerint a Gusztáv Adolf-egyesület szeretet-
adományai nemzeti vagy nyelvi feltótelektől függ-
nének ? Melyik részen akarják az adományokat 
épen nemzeti vagy nyelvi feltételekhez kötni? 
Vagy talán azt hiszik Magyarországon, hogy Né-
metországban ismeretlen az a bűn, a melyben 
ők magok leiedzenek ? A személyem ellen mind-
két cikkben (már t. i. nálam és az »Evangelische 
Glockencc hasábjain) észlelhető ingerültségre Pál 
apostol szavával azt felelem: »Ellensógtek lettem-e 
azért, hogy néktek igazat szólok? Gal. 4. 16.«. 

A mi Beyschlag tanár insinuátióját illeti, 
arra nézve a legnagyobb sajnálattal konstatá-
lom, hogy véle a mesterrel én a tanítvány ellen-
tétbe kerültem. Személyes ingerültségről azon-
ban az ón részemről vele szemben, kinek annyit 
köszönhetek, szó sincsen, s a mit nekem a szá-
szok egyházi vagyonának konfiskálásáról imputál, 
az költött dolog. Csak annyit mondottam, s ezt 
vallom ma is, hogy rút hálátlanság a szászok 
részéről német testvéreink ós mestereink tájé-
kozatlanságára vádakat építeni, különösen akkor, 
mikor ők tudvalevőleg máig is aránytalanul na-
gyobb egyházi segélyben részesülnek a magyar 
állam részéről, mint akár a többi ág. h. evan-
gélikus, akár az ev. református egyházkerületek. 
Mi magyarok a nemzetiségeket nem bántjuk, 
nyelvüket a templomban ós az iskolában meg-
hagyjuk; csak annyit kívánunk meg tőlük, hogy 
a magyar állam ellen ne szóljanak, ne írjanak 
és ne viselkedjenek ellenségesen; az állam nyel-
vét megismerni pedig tartsák hazafias ós elen-
gedhetetlen kötelessógöknek. A miért is »Ungarn« 
ós »Magyarien« között különbséget tenni nem 
akarunk ós nem fogunk sohasem, mert a ma-
gyarság a magyar állam területén nemcsak faji, 
hanem egyúttal nemzeti fogalom is. Az pedig 

örök dicsőségünk s e mellett a história a tanunk, 
hogy egyházunk eminens valláserkölcsi céljai 
mellett egyúttal a magyar nemzeti eszmét híven 
szolgálja, a melylyel a reformáció óta össze 
van forrva. Magyarországon csak magyar nem-
zeti .protestantizmusnak van helye, még akkor 
is, ha templomainkban más nyelven imádjuk 
Istenünket. S a ki ennek ellenszegül, s a »ma-
gyarság«-ot egyszerűen nemzetiséggé degra-
dálj a, a többi kisebbségben lévő s erőben és 
intelligentiában hanyatló nemzetiségekkel egy 
színvonalra helyezi,, az hazánknak barátja nem 
lehet. Avagy beleavatkozunk-e mi magyarok a 
sziléziai ós pózeni lengyelek feltartóztathatatlan 
germanizálásába ? 

Tanulják meg a szászok s a többi vendé-
gekként idejött nemzetiségek a magyar állam 
nyelvét, ismerjék el a magyar faj államalkotó 
erejét, melyet ezeróv viharai próbáltak ki; ápol-
ják Isten-adta tehetségükkel a közös haza ügyét 
iskolában és egyházban egyaránt, s akkor béke 
lesz e hazában az egész vonalon. Mi ma-
gyar lutheránusok többnyelvűségünk mellett is 
ezt teszszük, ép azért evangeliumi ós hazafias 
úton vagyunk egyaránt. S ha a hazai evangé-
likusok memoranduma a nemzetiségek elleni 
sikeres küzdelemről szól, az nem a nemzetisé-
gekre általában, hanem az izgató és hazafiatlan 
nemzetiségekre s azok agitátoraira vonatkozik. 
Vagy talán nem volnánk ura saját házunknak ? 

A dolog érdeméhez többet nem szólok. Úgy 
tudom, hogy Zelenlm P. püspökünk hivatalból is 
felel ezekre az alaptalan vádaskodásokra és fel 
fogja világosítani a tőlünk elidegeníteni szán-
dékolt Gusztáv Adolf-egyesület vezérférfiáit és 
Németország többi egyházi köreit. Mi pedig me-
rítsünk tanúságot ebből az esetből és legyünk 
rajta, hogy gondosabban ápoljuk a külfölddel 
való társadalmi ós sajtóügyi összeköttetéseinket, 
hogy belső ellenfeleink ne fordíthassák ellenünk 
a külföldön még jó barátjainkat is ! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

A szövetkezetek hatása a községbeli 
lakosokra. 

A »Szövetkezés« által jutalmazott pályamű. Tárgya fontosságáért 
közöljük a »Szövetkezés* című szaklapból. 

A szövetkezet napjainkban mindinkább több-több 
tért hódít meg. ' S ez a dolog természetében rejlik, mert 
mint a szövetkezet szó maga is már mutatja, oly irány-
ban indul, hogy egyeseket, kik magukban gyengék, erőt-
lenek, szorosan egyesítsen, hogy úgy sok nemes célt, 
melynek elérése, megközelítése egyeseknek külön-külön 
csaknem lehetetlen, egyesült erővel lehetővé tegyen. 

A szövetkezet életrevalóságát már maga a természet 
is mutatja. Milyen parányi állatocska a hangya, egymagá-



ban milyen gyenge, erőtlen, tehetetlen s a hangyák szövet-
kezése, gyenge erejök összhasználata által mily erőt képes 
kifejteni s egyesült erővel mily nagy, mily remek, mily 
csuclálatraméltót hoz létre. Mily elenyésző csekélységnek 
tűnik fel előttünk egy vízcsepp, mégis több vízcseppnek 
egyesüléséből lesz egy patakocska, még többől a folyó, 
folyam, még többől a tenger, mely óriás nagyságú, súlyú 
hajókat emel a hátán. Mily gyenge az esőcsepp, mily erős 
a terméskő, mégis az a gyenge esőcsepp az erős termés-
kövön lyukat váj. 

Mindezen üdvös eredmények az emberi társaságban 
is szemlélhetők s létrehozhatók az egyes emberek szövet-
kezése által, mely a különböző szellemi és anyagi erőket 
szorosan egyesíti, úgy hogy sok legyőzhetetlennek látszó 
akadályokon vehetünk győzelmet, sok nagyszerű üdvös, 
csodálatraméltó dolgot vihetünk véghez. 

A szövetkezeteket méltán nevezhetjük a társadalmi 
élet kovászának, mely azt üdvösen áthatja s átalakítja. 
Az emberi társadalomban pedig, melynek tagjai a külön-
böző érdekek miatt magukat egymástól elszigetelik, sőt 
sokszor egymás között ellenséges indulattal vannak, nagy 
szükség van ezen összetartó kovászra. Ez igen szépen 
összehozza a különböző felekezetű, a különböző nyelvű, 
a különböző érdekű embereket. Mindinkább gyengíti azon 
erős válaszfalakat, mindinkább áthidalja azon mélységeket, 
melyek az életben az embert az embertől elválasztják. 
Erre pedig rendkívül nagy szükség van. Az elválasztó 
kőfalak és mélységek hozták létre hazánkban a szocialis-
tikus mozgalmakat, ezek szülik és táplálják az osztály-
gyülölséget. 

A szövetkezet gyengíti a válaszfalakat, áthidalja a 
mélységeket, megközelíthetővé teszi s összehozza a külön-
böző rendű, rangú embereket. A szövetkezetben a szegény 
napszámos, földmíves, iparos, a községbeli hivatalnokok, 
birtokosok, a szegények és gazdagok mind szépen össze-
jönnek, egymást mindinkább megismerik, a jobb módúak 
meglátják, hol fáj a szegénynek legjobban, hol van a 
szegénynek a legnagyobb sebe, hol van a közboldogulás 
valódi forrása s egyesült erővel igyekeznek a fájó sebre 
gyógyító balzsamot csepegtetni, a közboldogulás forrását 
megnyitni. A községbeli birtokos mindinkább meggyőződik, 
hogy az ember valódi értékét nem a születés, vagyon, tár-
sadalmi állás, hanem a közhasznú munkásság teszi, mind-
inkább belátja, hogy minden ember annyit ér, a mennyit 
tesz. A szegény, sőt még az utolsó napszámos is belátja, 
hogy az emberi társadalom egy nagy gépezethez hason-
lítható, melyben több nagy és kis kerekek vannak, s hogy 
a gép jól működhessen, szükség van a legkisebb kerék 
forgására is, úgy belátja, hogy ő sem elvetett tagja az 
emberi társadalomnak, neki is meg van hivatása s munka-
köre, s hogy a társadalom igazán boldog lehessen, szük-
ség van a legszegényebb s legigénytelenebb ember köz-
hasznú munkásságára is. A közboldogság munkálása a 
közérdek közelebb hozza egymáshoz az egymástól távol 
levőket. 

Ezen nagy, nemes célon kívül hány van még, mely 
befolyásolja a községbeli lakosok anyagi és erkölcsi hely-
zetét. A heti, vagy havi befizetések a leggyakoribb érint-
kezésbe hozzák a tagokat egymáshoz, e mellett takaré-
kosságra szoktat, mely nélkülözhetetlen feltétele a hely-
zettel való megelégedésnek, a vagyonosodásnak, pontosságra 
szoktat, mely szintén nélkülözhetetlen feltétele az emberi 
társadalom közboldogulásának, mert a hanyagság, rendet-
lenség, pontatlanság nagyon sok bajnak lett már szülőoka. 
S még mivel ezen heti, vagy havi befizetések rendszerint 
Vasárnap a délutáni istentisztelet végeztével történnek, 
elvonja a népet a korcsmázástól, mi a közerkölcsiség és 

közvagyonosodás emelésére szintén tekintélyes befolyás-
sal van. 

A szövetkezet a község gazdasági és kulturális álla-
potának is hatalmas emeltyűje. Mi egyes embernek nehéz 
és kivihetetlen, az a szövetkezet által megvalósítható. Az 
élet figyelmes szemlélése mindenütt kimutatja, hogy mi a 
teendő, itt iparcikkek beszerzése, amott gazdasági nyers, 
vagy feldolgozott termesztménvek, gazdasági gépek beszer-
zése stb. emelheti a gazdasági állapotot. Hol nagyobb 
birtok megszerezhető, mely egyesek által nem valósulhat, 
a szövetkezet által valósítható. Ennek megvétele, parcel-
lákra felosztása, mennyiben emeli a község gazdasági 
állapotát. A hitel könnyen hozzáférhetősége hány szegény 
napszámosnak tette már lehetővé, hogy apró törlesztések 
által magának hajlékot, egy kis földecskét, vagy szőllőcskét 
szerezhessen, hány eladósodott embert szabadított ki szomorú 
helyzetéből s így hány vagyontalant, vagy eladósodottat 
mentett már meg a szocialismus karjaiból? 

A szoros összetartás, a takarékosság, pontosság, a 
kis tőkegyűjtés, az olcsó és könnyű hitel lehetősége mind-
megannyi áldott eszközök a községbeli lakosok anyagi és 
erkölcsi helyzetére, a község gazdasági s kulturális hely-
zetére s mindezek pedig csak a szövetkezet által érhetők 
el s valósíthatók. 

De minthogy a természetben bármily szép fát látunk 
is, csak a gyümölcséről ismerjük azt meg igazán, ennél-
fogva a fentiek után én is szükségesnek látom, hogy a 
községünkben már 13 év óta működő szövetkezetnek gyü-
mölcsét felmutassam. 

Az 1883-dik évben szövetkezés űtján egy halotti 
társulatot alakítottam minden alaptőke befizetés nélkül, 
oly kötelezettséggel, hogy minden társulatbeli egyén halála 
után minden egyleti tag fizet 10 krt, oly Ígérettel, hogy 
az elhunyt családja 1883., 1884.. 1885-ik években kap 
12 frtot, 1886-ik évben 13 frtot, 1887-ik évben 14 frtot, 
1888-ik évben 15 frtot, 1889-ik évben 16 frtot, 1890-ik 
évben 17 frtot, 1891-ik évben 18 frtot, 1892-ik évben 
19 frtot, 1893-ik évben 20 frtot s ez összegnél megálla-
podtunk. 290—300 volt a tagok száma, az elhaltak helyére 
törvényes örököseik léphetnek. Az 1895-ik év végével a 
megtakarított fillérekből 1000 frt tőkepénzünk van s közel 
van az idő, hogy a fizetést a halálesetek után 20 írtról 
feljebb emelhetjük, 25—30 év múlva olyan tőke lesz, 
hogy a tagok minden fizetés nélkül is tisztességesen el-
takaríttatnak. 

Míg ezen intézkedést nem tettem, egy-egy temetés 
a szegényebb családot nagyon megrongálta, sok kényte-
len volt egy darab földjét elzálogosítani, egy darab mar-
háját, vagy egy darab földjét eladni, hogy a temetési 
költséget megszerezhesse. Most ezen szomorű helyzet 
megszűnt. 

Az 1886-ik évben alakult községünkben a hitelszö-
vetkezet egész önállóan, a központtól függetlenül. Ezen 
évben 90 hold földet vettünk 12 ezer forint értékben, kis 
parcellákban, 3—4 holdankint, a jelentkező tagoknak 
szétosztottuk. Az 1889-ik évben, mivel a nagy-váradi 
1. sz. káptalannak, határunkban levő 450 kat. holdját 
vettük meg a rajta levő épületekkel, beleolvadtunk az 
akkor még megyei központba, melynek segélyével sikerült 
a vétel. E földbirtok 3—6 holdanként osztatott szét a 
jelentkező szövetkezeti tagok között, hatvanan jelentkez-
tek s annyian jutottak parcellákhoz s gondot fordítottunk 
arra, hogy a legszegényebb sorsuak is földhöz juthassanak. 
Az akkori megyei központ 26 ezer frt kölcsönt adott, 
ebből ma már csak 4000 frt van fenn. 

Ezen mívelet végrehajtása teljesen megváltoztatta 
községünk képét. Ezelőtt rétünk nem volt, szénáért éven-



kint 8—10 ezer frt kiment a faluból, a teljesen vagyon-
talan osztály elment cselédnek Fóthra, elment aratni a 
gödi, szentjakabi, babuti pusztákra. Most nem megy ki a 
községből, a földterület, a szorgalom igénybe vesz minden 
munkás kézt, sőt nem is elég, mert még a szomszéd 
falubeliek közül is egész családok dolgoznak nálunk he-
tenként. 

Községünkben 1100 lélek lakik, 210 ház van, 30— 
40 házon kívül mind benn van a szövetkezetben. A szö-
vetkezet segítségével magán úton is, sok birtok jutott a 
szövetkezeti tagok kezére. A vagyoni jólét mindinkább 
kedvezőbb, 200,000 frtnál többre tehető a vagyon értéke, 
mi a szövetkezet segítségével szereztetett. Az eredeti benn-
lakók között nincs több háromnál, kinek háza nincs, a 
háznélküli zsellérek részint vettek, részint építettek ma-
goknak hajlékot s a községbeli lakosok között nincsen ház 
sem, hol legalább egy disznót ne ölnének évenkint. Kol-
dusunk, segélyezendő szegényünk nincs, mind megél va-
gyona, munkája után. Lakostársaink községünk határán 
kívül, a veresegyházi, kisszentmiklósi és gödöllői határban 
is terjeszkednek. 

Mindezekre nézve a szövetkezet adta meg az alkal-
mat. A legszegényebb embert is segélyezzük, hogy ház-
hoz, vagy valami kis vagyonhoz jusson. Jelszavunk, pró-
báljuk meg, tud-e röpülni, ha valamelyikkel nem boldo-
gulunk. átadjuk egy másiknak, erre két eseten kívül még 
több nem fordult elő 1883. óta e mai napig szövetkeze-
tünk nem csalódott tagjaiban s szövetkezetünknek egy 
krajcárja sem veszett el. 

A gyakori érintkezés folytán az egyleti tagok igen 
jól ismerik egymást, hol hibát veszünk észre, ott nem 
késik a figyelmeztetés. Ezen eljárásunk erőssé teszi a 
gyengét, munkássá a hanyagot, takarékossá a könnyelműt, 
ügyessé az ügyetlent. És ez nem képzelgés, ez valóság. 
Nemcsak Deinothenes győzte le nyelvalkotásunk természe-
tes hibáját, utána mások is legyőzhetik természetszerű 
hibájukat, csak komoly akaraterő kell. Sokan nemes ver-
senyre keltek a munkában, szorgalomban s nemes kitar-
tással küzdenek, hogy ki tud legszebb gyümölcsöt, leg-
több, legjobb minőségű bort, gabonát, tengerit, krumplit 
termelni. 

Míg szövetkezetünk nem működött, szó sem volt 
ezen nemes versenyről. A szegénység megkötötte az em-
bereket, a hitelviszonyok rosszak voltak, leggyakoribb 
neme volt a kölcsönvételnek a zálogkölcsön, 20—30 frt 
kamatjába 1/2 sőt 1 hold föld használata is átadatott. 
Ezen szerencsétlenek most a szövetkezet útján mind va-
gyonhoz jutottak. 

Községünk képe világosan mutatja a szövetkezet 
hatását a községbeli lakosok anyagi és erkölcsi helyzetére, 
a község gazdasági és kulturális állapotára. 

Ez a hatás mindenütt mutatkozik, hol a szövetke-
zeti tagok mintegy családot képeznek, hol a szegény és 
gazdag, az úr és a szolga karöltve munkálja egymásnak 
javát és boldogságát. Hol az így van, ott a socialismus 
tért nem hódít. S ha a szövetkezetek hazánkban általá-
nosak lesznek és nemes hivatásuknak megfelelni igyekez-
nek. meg fog valósulni a nemes socialismus, mely a vad, 
a gyűlöleten s elégedetlenségen alapuló s működő socia-
lismust legyőzi. 

Csilléry Lajos, 
ev. ref. lelkész, a szadai önsegélyző egylet 

mint szövetkezet igazgatója. 

ISKOLAÜGY. 
Erdélyi református tanárok értekezlete. 

Az erdélyi református tanárok május 21—22-dikén 
Sepsi-Szentgyörgyön tartották ez évi értekezletüket. 

Szép és régi intézmény az erdélyi református tanári 
egyesület, mely hét főgimnázium (N.-Enyed, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Udvarhely, Szászváros, Zilah és S. -Szent-
György) tanárait fűzi egységes szellemű erőteljes testü-
letté. Ezelőtt 33 évvel, 1863-ban alakult, tehát az erdé-
lyi tanárok jóval előbb szervezték a tanári gyűléseket, 
mint akár az országos középiskolai, akár a tiszántúli 
református tanáregyesület, mi által az egyházi és nemzeti 
nevelés ügyének eddig is sok és fontos szolgálatot tettek. 

A szentgyörgyi elég népes összejövetelen a sepsi-
szentgyörgyi kollégium alapítói és pártfogói iránt tanú-
sított kegyelet, a kerületi tanári gyámintézet sorsa fölötti 
határozat s néhány értékes felolvasás voltak a főtárgyak. 

Délelőtt 9 órakor a Mikó-kollégium dísztermében 
foglaltak helyet az értekezlet tagjai, a Mikó-kollégium 
ifjúsága s a közönség soraiból számos hallgatóság. Meg-
nyitóul az ifjúság énekkara a »Gályarabokat* énekelte 
el, mire Miidós Géza koll. vallástanár emelkedett szellemű 
s az alkalomhoz mért szép imájában kért áldást az ok-
tatásügy munkásainak nemes törekvéseire. 

Majd^az ifjúsági énekkar »Királyhimnusza« után 
dr. Bodor Tivadar állott fel s a kollégium négy jóltevő-
jének, gróf Mikó Imre, Csáky Albin, Szász Domokos 
püspök és Császár Bálint olajba festett életnagyságú arc-
képeinek leleplezése előtt szép beszédet mondott, melyben 
a tanügy e négy jelesének érdemét szépen méltányolta. 
A kollégium első alapítói a háromszéki papok voltak, kik-
nek kezdeményezésére Háromszék közönsége 85 ezer frtot, 
Sepsi-Szentgyörgy városa 100 ezer frtot adott a kollé-
giumra. Második nagy alapítója gróf Mikó Imre, ki csa-
ládja fiúágának kihaltával végrendeletileg 60 ezer forint 
alapítványt tett, mely husz év alatt csaknem három-
szorosára növekedett. Csáky Albin gróf 32 ezer frt állami 
segítséggel járult a kollégium felépítéséhez stb. 

A nagy hatást keltett beszéd alatt az arcképeket 
fedező függöny aláhullott s a közönségnek alkalma volt 
a kollégiumi elöljáróság kegyeletes intézkedéséért az elis-
merés kifejezésére. Kár. hogy a képeket a hazai művé-
szek mellőzésével Münchenben festették. Elég drágák és 
mégis élet és lélek nélkül valók. 

Az arcképek leleplezése után a tanárok megtekin-
tették a kollégium berendezését, szertárát, könyvtárát s 
mindezekről a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak. A 
szentgyörgyi kollégium egészen modern alkotás. 1892-ben 
12 ezer frt állami segítséggel lett nyolc osztályú főgim-
náziuma, melynek fölszerelése igen szép. Különösen minta-
szerű a közös étkezésre berendezett konviktus, melyben 
évi 76 frtért 200-nál több növendék nyer egészséges el-



látást, s mely berendezés, olcsóság, tisztaság tekintetében 
páratlan a maga nemében. 

Szemle után dr. Bodor Tivadar kollégiumi főgond-
nok tartalmas és minden részletében szakszerű beszédben 
üdvözölte a tanárok értekezletét s rámutatván a közép-
iskolai tanítás és az egyetemi oktatás közötti szerves kap-
csolatra, a gyakorlati élet szempontjából mindkettőnek sür-
gős reformját hangsúlyozta. A nagy figyelemmel hallgatott 
s éljenzéssel fogadott beszédet az értekezlet jegyzőkönyvbe 
iktatni határozta. 

A felolvasások sorát dr. Székely Bendegúz s.-szent-
györgyi igazgató tanár kezdte meg. A sepsi-szentgyörgvi 
Mikó-kollégiumnak 1880-tól 1895-ig terjedő történetéből 
azokat a nagyobb érdekű mozzanatokat és fontosabb 
eseményeket ismertette, a melyek a kollégium kifejleszté-
sénél jelentékenyebb tényezőkül szerepeltek. A gondosan 
szerkesztett előterjesztést osztatlan érdeklődéssel hallgatta 
a tanárok értekezlete s végül lelkesen megéljenezte a 
felolvasót. E felolvasás meggyőzőleg kimutatta, hogy a 
szentgyörgyi kollégium egyik keleti védvára a református 
és magyar kulturának. 

Az értekezlet második napján Bedöházi János maros-
vásárhelyi tanár olvasott értekezést a tanári függetlenség 
becséről, kimutatván, hogy az önállóságra és önérzet főn-
tartására alapított protestáns nevelés biztosítékul szolgál 
az állami beavatkozás túltengése és káros hatása ellen. 
— A fölvetett kérdés fölött élénk eszmecsere fejlődött ki, 
melyben részt vettek: Szabó Samu (Kolozsvár), ki aggo-
dalmait fejezte ki a fölött hogy vájjon nem fog-e kiveszni 
a kálvinista tanári karból a hagyományos buzgóság, nem 
fog-e ez a szellem az anyagi érdekek kielégítéséért áldo-
zatul esni ? Úgy a felolvasásban kifejezésre jutott pesszi-
mizmus, mint a Szabó S. aggodalmai ellen érveltek : Török 
István igazgató (Kolozsvár), Fogarasi Albert (N.-Enved), 
Dómján István (Sepsi-Szentgyörgy). Mindnyájan helye-
selték a kérdés felszínre vetését, de mindenki meggyőződ-
hetett a hallott beszédekből, hogy a hagyományos reform, 
és nemzeti szellem nemcsak nem forog veszélyben, sőt 
sokkal szélesebb alapon és körben fog a jövőben is érvé-
nyesülni. 

A kerületi tanári gyámintézet, rnelv 1864-ben ala-
kult, s 33 év alatt összesen 106 ezer forint özvegy-árva 
segély kiosztása mellett közel 50 ezer frt tőkét gyűjtött, 
az országos tanári nyugdíjintézet mellett az országos tör-
vény értelmében többé fenn nem tartható. Az értekezlet 
tagjai bár nehéz szívvel, de mégis megszavazták az össze-
gyűlt tőke felosztását. A felosztásnál azon elvet érvénye-
sítették, hogy első sorban a létező özvegyek és árvák 
szerzett jogai biztosíttatnak, a mi jelenleg öt ezer frt évi 
járadékot igényel. 

A székelyudvarhelyi tanárok tervezetet nyújtottak 
be az erdélyi tanáregyesület további fentartására, illetve 
átalakítására nézve. Az értekezlet bizottságot küldött ki 
a tervezet tanulmányozására s a jövő tanári értekezlet 
elé javaslat előterjesztésére. A bizottság tagjai: dr. Török 

István, Bod Károly, Parádi Kálmán, dr. Sárkány Lajos 
és Bedöházi János. 

Az eleitől végig magas színvonalon tartott értekez-
letet dr. Bodor Tivadar magvas záróbeszéddel zárta be. 

Gyűlések után a tagok a s.-szentgyörgyi kultur-intéze-
teket tekintették meg, nagyobb részök pedig kirándulásokra 
oszlott szét a Székelyföld természeti szépségeinek meg-
látogatása végett, sőt néhányan átrándultak a szomszédos 
Oláhországba, a szép Sinaja megtekintésére. 

V. F. 

TÁRCA. 
<t A z e n é r ő l . !+--— 

Felolvastatott a Lorántffy Zsuzsánna-egylet márc. 25-én az ág. ev. 
egyház dísztermében tartott hangversenyén, 

Sok és sokféle tárgyról tartottam már felolvasást e 
teremben, de legalább a magam részéről, mindig biztatott 
a tudat, hogy tárgyamhoz értek valami keveset. Most 
olyan tárgyról szándékozom egyet-mást elmondani, a mely-
hez bizony csak annyit értek, mint a sillabizáló gyermek 
az olvasáshoz. Vakmerőség biz' ez, de remélem, vakmerő-
ségem arra buzdít mindenkit, hogy így kiáltson fel: A 
Lorántffy Zsuzsánna-egylet kedvéért és jóvoltáért a leg-
messzebb menő áldozatkészségre is kész vagyok. Egyéb-
iránt ne tessék elfelejteni, hogy a zene nemcsak azokra 
tartozik, a kik ujjaikat bámulatos gyorsasággal és tőkélylyel 
tudják végig futtatni a billentyűkön vagy a húrokon, hanem 
azokra is. a kik a lélek titkait vizsgálják. 

Mert mi is a zene? Sokan azt hiszik, hogy a zene, 
már t. i. az igazi zene a művész játéka, a ki valamely 
zeneszert, esetleg emberi hangot használ fél érzelmek, gon-
dolatok és szenvedélyek kifejezésére, vagy a holdvilágos 
éjszakának meg a viharzó tengernek színek helyett han-
gokkal való megfestésére. Úgy tartjuk, hogy a zene a 
hangok művészete s hogy a művészet csupán csak a zenész 
vagy az énekes munkája. Pedig hiába való a zenész játéka 
s az énekes éneke, ha fül nincs hozzá, a mely felfogja. 
A húr vagy a torok bármilyen nagyszerű munkát visz is 
véghez, a zenének csak egyik felét végzi el. Mozgásba 
hozza a levegőt s millió rezgést idéz elő abban. E rez-
gések a tér minden irányában tovarohannak, kopogtat-
nak a dobhártyán, igazán nem is soká kérdezősködnek, 
hanem behatolnak a fül fogadó szobájába, a középső 
fülbe. Itt néhány csontocska fogadja őket, a melyek az 
érkező vendégekről jelentést tesznek s a rezgések a fül 
belső részébe jutnak. Itt a legfinomabb készülékek fogad-
ják a fáradt vándorokat. Pihenést nem engednek nekik. 
A hallási ideg tovább szállítja őket a nyúlt agyba. Itt 
aztán a nyomok elvesznek. Azt ugyan tudjuk, hogy a 
hatások tovább plántálódnak az agyvelő még nemesebb 
és becsesebb részeibe. Azt is tudjuk, hogy az anyagi világ 
és a szellemi közt tátongó űr van. Mert a rezgések módo-
sultak ugyan a hosszú üt alatt, de utóvégre is a legfen-
ségesebb zene hangjai is addig, a míg a lélekbe jutottak, 
nem voltak egyebek, mint anyagi részek mozgásai. A 
művész ujjai, a hurok, a levegő, a dobhártya, a csontocs-
kák, a belső fúl, a hallási ideg, az agyvelő mind, mind 
rezegnek, de a zene csak akkor jő igazán létre, a mikor 
e rezgések valami titokteljes és csodálatos módon az anyagi 
és szellemi világ közt levő ürön át a lélekbe szállanak s 
ott millió meg millió hangképet keltenek. E hangkepek 



hozzák aztán valami kellemes hullámzásba érzelmeinket 
« egy csodás világba, a képzelet és ábránd világába rin-
gatnak át. 

így jutunk aztán a legérdekesebb következtetésekre. 
Azt szoktuk mondani egy-egy hangversenyen, ime most 
ez vagy amaz zongoráz vagy énekel, pedig voltakép mind 
a két vagy háromszázan zongorázunk, a kik a hanghullá-
mokat felfogjuk, alakitjük és azokat zenévé avatjuk. S ha 
fentebb azt mondtam, hogy fül kell a zene megalkotásá-
hoz a művész játékán kívül; most még inkább azt mond-
hatom, hogy lélek is kell. a mely megszellemesíti az anyagi 
világ rezgéseit. 

Azután azt is szoktuk mondani, hogy hálásák va-
gyunk a művészek iránt, a kik fenséges szép játékukkal 
gyönyörködtettek. De hogy gyönyörködhettünk, azért első 
sorban Isten iránt, áz Alkotó iránt kellene hálával visel-
tetnünk, a ki hallási szervünk bámulatos szerkezetével s 
oly lélekkel ajándékozott meg, mely az ide-oda csapongó 
hanghullámokat zenévé alakítja. Nem kell egyéb, mint a 
halló ideg megbénulása; nem kell egyéb, csak az öntudat 
megsemmisülése! Bármelyik esetben is a Lisztek és Mozartok, 
á Bach Sebestyének és Beethovenek egész serege hoz-
hatja mozgásba a legkitűnőbb zeneszereket, a rezgések 
ép oly finomak és sokoldalúak, mint azelőtt, de hiába 
kopogtatnak a fül bejáratánál, ez az ítélet hangzik feléjök: 

Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménynyel, Szóval 
a fül és a hallgató lelkének csodás szerkezete nélkül nincs 
még igazi hang sem. 

De ne legyünk háládatlanok a művészek iránt sem. 
Mert hiába van a legtökéletesebb halló szerv s a leg-
finomabban érezni tudó lélek, kontárok játéka lelkünket 
lebilincselni, édes andalító mámorba ringatni nem képes. 
És itt az ideje, hogy fentebbi fejtegetéseinket kiegészítsük. 
Azt mondottuk, hogy a zene, míg a hallgatók lelkébe nem 
jut, csak anyagi részek rezgése. így is van az első tekin-
tetre. Csakhogy meg kell emlékeznünk arról is, hogy a 
zeneszer csodálatos változásait lélek izgatja, a művész 
lelke. A művész nem játszógép, hanem egy érzelmekkel 
és gondolatokkal telt lélek, a ki szenvedéseit, fájdalmait, 
titkos vágyait, reményeit és örömeit fejezi ki hangszerén. 
Sőt még tovább kell mennünk. 

A művész voltakép szellemidéző. Óriási szellemek 
valamikor azt, a mit az emberi nyelv kifejezni nem volt 
képes, zenében fejezték ki. Az Isten iránti imádatot, a 
megtérő bűnös kesergéseit, a szerelem ébredését, tévedé-
seit, csalódásait, a természet fenséges pompáját, a vihar 
zúgását, a madarak bájdalát, a harc iszonyatait nyomo-
rult, élettelen hangjegyek koporsóiba fektették. E koporsók-
ból kelti fél a zeneművész a nagy szellemeket vagy ha 
őket magokat nem is, legalább fenséges érzelmeiket és 
gondolataikat Ugy-e bár nagyszerű diadal a zene! A szel-
lem diadala az anyag felett, az élet diadala a halál felett. 
Az igazi zeneművész prédikátor, még ha nem akar is az 
lenni. Kiragad bennünket a prózai világból és érezteti 
velünk, hogy vannak csodás régiók, a melyeket elérni 
kötelességünk és boldogságunk. 

Már maga az a körülmény, hogy a zene egy ma-
gasabb viiág létezését sejteti velünk, titokteljes hang-
jaival megmagyarázza, hogy miért tetszik a zene oly 
annyira ? 

De a zene nemcsak titokteljes, hanem összhang, har-
mónia is. Az emberi lélek, a mikor boldogság után vágyik, 
tulajdonképen összhangot keres. Nem a bűnös és isten-
telen élet egyformasága elégíti ki, hanem az a gazdagság, 
a mit az Isten ád. Bunyanról, a »Zarándok útja* c. vallá-
sos mű írójáról mondja Macaulay, a kiváló angoi történetíró, 
hogy a bűn által való rettentésen kezdve fel az Isten általi: 

elragadtatásig minden érzelmet át tudott érezni s ép az 
tette nagy íróvá, hogy e számtalan különféle érzelmet 
allegóriákkal tudta kifejezni. Pedig Bunvan egyszerű, mű-
veletlen üstfoldozó volt. Mily szegény lett volna lelki élete! 
És mily Változatossá és gazdaggá s egyúttal mily boldoggá 
tette a kegyelem Istenével való összeköttetés. Az emberi 
lélek azonban nem törekszik ez összeköttetés megszerzé-
sére, Sőt kerüli az Istent s a földön akar változatosságot 
szerezni. Ezért olyan leleményes az ember mulatságok 
rendezésében, új meg új szórakozások létrehozásában. 
Ezért törekszik a férfi új meg új elméletekre a tudomány 
terén, s ezért teremt új meg új politikai idealokat s ezért 
szeretik a nők az új divatokat s az új regényeket. Csak-
hogy a földi változatosságban nincs kellő összhang. Az 
idegeket izgatja, de a lelket ki nem elégíti. Ezért fáj a 
feje az embernek a kivilágos kivirradig való mulatozások 
után, ezért változik a tudomány álláspontja mindennap, 
ezért lesz népszerűtlenné az államférfiú, a kit tegnap még 
dicsőítettek s ezért unják meg a nők ugyanazt a ruhát, 
a miért két hónappal azelőtt a szegény férjnek békét nem 
hagytak. A földi változatosság keresése űzi, hajtja az em-
bert s nyugalmat nem szerez neki. 

Most azonban a lélek egyszerre csak valami szép 
zene bűvkörébe jut. A zene a legnagyobb változatosság, 
a mit csak képzelni lehet. Különbözők a zeneszerek, kü-
lönbözők a hanghullámok. A hangok a szerint erősebbek 
vagy gyengébbek, magasabbak vagy mélyebbek lehetnek. 
A különböző hangok egymásutánja a dallamot idézi 
elő. A különböző s mégis összeillő, egyidőben kicsalt 
hangok accordokat adnak.' De mind e csodás változatos-
ságot egy gondolat hatja át. A zenemű alapeszméje mind 
teljesebb kidolgozásban jelen meg előttünk, a szerkezet 
mind nehezebb, mind bonyolultabbá lesz. de az alaphang 
mindig visszatér s a hangok ezerfélesége ez alapgondolat 
uralma alatt áll. íme, a lélek a mit keresett, az összhan-
got, a sokságban az egységet, szétszórtságban az össze-
illőséget megtalálta. 

Azaz hogy az igazi összhangot, a mit az isteni ke-
gyelem ád, azt még nem találta meg. Épen azért a zene 
lehet bűvös zene, a mely leköti, elbájolja, elkábítja a lelket s 
gáttá lesz, a mely nem engedi, hogy az ember az Isten 
által kinált magasabb boldogságot keresse. Mégis a zene 
igazi hivatása az, hogy a menny felé mutasson s magá-
ról bevallja, hogy a menny összhangjának csak előképe. 
Azért a fenséges zene imára hangol, áhítatossá teszi a 
lelket és azt hirdeti, hogy van oly hatalom, mely a földi 
élet egvformaságát a menny és a Krisztusban való élet 
csodás bübájával váltja fel s az isteni irgalom az emberi 
lélek zenéjének az igazi alaphangja, a mely ha mindig 
érvényesül, útóvégre a legziláltabb léleknek is biztosítja 
az összhangot, a mit a lelki életre vonatkozólag boldog-
ságnak nevezünk. 

Ezek után felvethetjük azt a kérdést: hányféle a 
zene és melyik a legszebb zene ? Azonban hosszadalmas 
lenni nem akarok. Utóvégre is arra a kérdésre, hogy 
hányféle a zene, a ki csak itt van, mind kimerítőbben 
tud felelni, mint én. Azt a kérdést azonban végérvénye-
sen szándékozom eldönteni, hogy melyik a legszebb zene? 

Előbb azonban arra irányzóm a figyelmet, hogy 
sok oly zene van, a mit fájdalom, a hivatásos zenészek 
nem is ismernek el zenének. Mi pedig a legszebb zenét 
e fel nem fedezett vagy mellőzött téren keressük. 

Mert szép a zongorajáték, a mikor pl. a Hebridákra 
visz át, hol a habok néha zúgnak, néha meg lágyan 
zsonganak. Szép a hegedű, a mikor egy-egy egyszerű 
népdal mély érzéseiből igaz gyöngyöket hoz fel művészi 
változatokkal. De mégis a csatában elesett hősnek leg-



szebb zene, ha diadalt ordítanak. Fiatal házasoknak leg-
szebb zene az első gyermek sírása. Ez estélyen bizonyára 
az lesz a legszebb zene, ha a szivekben az önkénvtes 
jótékonyságra kész szeretet húrjai megrezdülnek s egvütt-
rengésre indítják az erszényben levő arany és ezüstdara-
bokat. Egyébiránt szakértők azt állítják, hogy papiros-
pénz is elég szépen hangzik. De merem állítani, hogy 
nagyon szép hangja van a Lorántffy Zsuzsánna-egylet 
varrógépének is, a melynek egy sereg olló, gvüszű meg 
tű segít a legfenségesebb összhang létrehozatalában. A ki 
pedig ezt nem akarja elhinni, azt emlékeztetem arra. hogy 
t. i. a zene tulajdonképen akkor születik meg, a mikor 
van hozzá való fül, a mely az általa keltett hanghullá-
mokat felfogja s van hozzá melegen érző szív és lélek, 
a mely e hanghullámokat összefoglalni és megérteni képes. 
Tessék csak eljönni valamelyik hétfőn d. u. 4 óra tájban 
az ünnepek után a Kálvin-térre. A kik itt vannak, azo-
kat. nem annyira hallgatásra kérjük, mint inkább közre-
működésre. Mert azt a varrógép-hangversenyt nem olyan 
közönség hallgatja, mint a milyen itt szokott megjelenni. 
Hivás nem kell neki, mégis jön. Rongyosak, kiéhezettek, 
halványak ; meglátszik rajtok, hogy oly szobákban laknak, 
a melyekben 10—15-en laknak s a hol a levegő ismeret-
len. Persze, egyik-másik erkölcsisége sem kifogástalan, de 
mégis ha látok köztük egy-egy édes anyát, a ki gyerme-
keinek nem tud eledelt adni, s ha eszembe jut a kis 
gyermekeknek sovány, vézna arca, ha elgondolom, hogy 
mily kín lehet napról-napra nemcsak szenvedni, de látni, 
hogy szeretteink is szenvednek: bizony hajlandó vagyok 
e szegény nyomorgók esetleges fogyatkozásaira azt mon-
dani, a mit az ldvezítő mondott egykoron: Az vessen 
rájok követ, a ki közülünk bün nélkül való! Az vessen 
rájok követ, a ki mindig munkás volt a szeretetben s 
mindig szeretetteljes a munkában. 

De bármilyen szép is a varrógépzene, annyi bizo-
nyos, hogy a legszebb zene mégis csak az imádság. De 
nem az az imádság, a mely csak az ajkak rebegéséből 
áll, hanem az, a mely a lélek titkos mozdulásaiból is áll. 
Mint a zenész a nagy zeneírót, úgy tanulmányozza a hivő 
lélek az Isten gondolatait s úgy mélyed el az Úr dicső-
séges alkotásaiba. S mint a zeneművész lelke forr, zúg a 
remekmű hatása alatt, úgy keletkezik a lélekben az Isten 
előtti megalázódásnak, a bűnbánatnak, a hitnek, a remény-
nek, a hálának és imádatnak hangjai. E hangokkal fordul 
a hivő lélek az örökkévaló magaslatok felé, a melyekről 
jő nekünk segítségünk. És az ember imája a magaslato-
kon ép úgy visszhangot kelt, sőt még inkább, mint a 
zeneművész játéka a hallgatók lelkében. 

E visszhang mibenlétét gyönyörűen rajzolta egy öreg 
skót lelkész, a ki néhány évvel ezelőtt körutat, tett a con-
tinensen s itt Budapesten is többször hirdette tolmács segít-
ségévei az igét. Lebilincselő előadásaival, az evangeliumi 
igazságok hatalmas illusztrálásával bizonyára sok szívet 
indított a lélek békéjének keresésére. Egyebek közt el-
mondta, hogy egyszer Svájcban járt a havasok közt. 
Körös-körül mindenfelé jéghegyek tornyosultak. Ekkor 
valami pihenőnél egy egyszerű svájci ember valami 
idomtalan hosszú rézcsövet vett elő. *Mi az«, kérdé az 
öreg skót lelkész. »Kürt«, válaszolt a svájci atyafi s 
mindjárt meg is fútta azt. Nagyon egyszerű néhány 
hangot tudott belőle kicsalni. Hanem egy kis idő múlva 
fenn a magaslatokon valami csodás szép zene kelet-
kezett. A havasok visszaverték a hangokat s aztán 
újra visszaverték s a mi lenn egyszerű néhány hang 
volt, az fenn mind gazdagabb, s mind ékesebb zenévé 
változott. Ne féljen azért, a ki őszintén és a Jézus Krisz-
tusban való hittel tud imádkozni. Ne féljen attól, hogy 

imája gyarló és erőtelen! Ne féljen attól, hogy nem olyan 
ékes mondatokban tudja imáját kifejezni, mint a milye-
nekben a tudósok szokták gondolataikat foglalni. Az Isten, 
az élő Isten válaszol az imára s az ő áldása gazdag 
és változatos visszhangja lesz a mi gyarló rebegé-
seinknek. 

Ah! oly sokszor elcsüggedünk, hogy lesz-e mun-
kánknak sikere, hogy lesz-e diadala a szeretetben mun-
kás hitnek s hogy a jótékonyság addig igazi eredményeket 
el nem érhet, a míg a szeretet buzgókká és áldozatké-
szekké nem teszi az embereknek legalább egy jó nagy 
részét. Félve emeljük fel kezeinket s egy jobb jövőért 
imádkozunk. Kérjük, keseregve és nagy könyhullatások-
kal kérjük az Urat, hogy töröljön el minden gonoszságot, 
ébreszsze fel a hitetleneket, töltse meg szeretettel az ön-
zőket, vigasztalja és segítse meg a nyomorultakat. 

És bár az Úr sokszor elhalasztja is az Ő szenteinek 
szabadítását, mégis egyszer csak lelkünk mélyén titkos 
örömöt érzünk, mert az örökké való magaslatokról e hang 
hangzik felénk, mint egy égi zene: íme az Istennek lakása 
az emberekkel lészen s azok az ő népe lesznek és az 
Isten velők lesz, mint az ő Istenök. És eltöröl az Isten 
minden könyet szemeikről és halál nem lesz többé, sem 
kesergés, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. 

E dicső korért érdemes imádkozni, de annyi bizo-
nyos, hogy nemcsak imádkozni kell, hanem munkál-
kodni is. 

Szabó Aladár. 

BEL MISSZIÓ. 
A prot. országos árvaegyesület 1895-ik évi 

működése. 
A folyó évi közgyűlés elé terjesztett választmányi jelentés. 

Tisztelt közgyűlés! 
A mult 1895-ik esztendő folytatása volt az Isten 

segítségébe vetett hit által vezérelt keresztyéni szeretet 
és könyörületesség munkájának. 

Mindenható atyánk meghallgatta fohászkodásunkat; 
azok, a kik az ő aldásaiban erősödtek, felkarolták az 
erőtleneket, földi javaikat megosztották az abban szűköl-
ködőkkel s így módot és eszközt nyújtottak nekünk arra, 
hogy 103 árva lelket Isten országának megtartsunk, azo-
kat keresztyéni életre oktassuk, s majdan a haza hasznos 
polgárainak neveljük. 

Árváinknak állandóan 103 létszámából négy volt 
továbbképző növendék, kik közül egyik az országos nő-
képző-egyesület tanítónőképző intézetébe járt, a másik az 
országos kisdedóvóképző intézetet látogatta, egy leány a 
polgári iskola IV. osztályát végzi, egy fiú meg az inté-
zetünkbeli iskolai kézimunka-tanfolyamban vett részt. 

A vallásos nevelés érdekében a mult évben is folya-
matban voltak a vasárnapi iskolák, a melyeket az igaz-
gató vezetett. 

Árvaházi hatosztályú népiskolánk, valamint slöjd-
iskolánk szép eredménynyel működtek. A slöjd-iskola kezdő 
növendékeit Macher Géza, a haladottabbak csoportját 
Guttenberg Pál bejáró tanár tanította. Árváink a kézi-
munkát kedvvel és ügyességgel űzik. már eddig is sok és 
jó kivitelű tárgyat készítettek, a melyek az ezredéves or-
szágos kiállításon közszemlére fognak kiállíttatni. Felem-
lítjük, hogy a kézimunkára nevelő orsz. egyesület által 



tanítók és tanítónők részére a mult év nyarán rendezett 
kézimunka-tanfolyam a mi árvaházunkban tartatott. 

A női kézimunka-iskola is sikerrel oldotta meg fel-
adatát. Nagyobb leányok ma már maguk szabják és varr-
ják ruháikat, sőt az ügyesebbek elkészítik a kisebbek 
ruháit is. Munkálkodásuk eredményét szintén be fogják 
mutatni az orsz. kiállításon. 

A tanítótestület Brocskó Lajos igazgatóval a követ-
kező tagokból áll: Brocskó Lajosné, szül. Beck Klemen-
tina vezeti a leányok nevelését és az I., II. osztályt; Petrik 
Janka tanítja a fehérnemű- s ruhavarrást és szabást és 
vezeti a kisebb leányok csoportját. Macher Géza vezeti a 
kisebb fiúk csoportját és a III., IV. osztályt, Szabó György 
pedig az idősebb fiúk csoportját és az V., VI. osztályt. 
Buzgó és eredményes működésükért mindannyian elisme-
résünket érdemelték ki, úgy Máchik Gvuláné is, ki a ház-
tartást vezette. 

Egészségi szempontból az árvák a nyarat ismét 
Zebegényben töltötték, a honnan friss egészségben és meg-
erősödve tértek vissza. Az egészségi állapot, a mely az 
egész éven át jórészt kielégítő volt, annak vége felé ked-
vezőtlenre fordult. A fővárosban, különösen a VII. kerü-
letben uralkodott kanyaró-járványtól intézetünk sem ma-
radt mentesen, a mennyiben 15 növendékünk megkapta 
e betegséget, sőt egyik közülök meg is halt a Szent-László 
kórházban. Az erélyesen végrehajtott óvóintézkedések 
azonban csakhamar véget vetettek a ragály tovaterjedé-
sének. A betegek közül 11 -en azonnal a Stefánia gyer-
mekkórházba vitettek, a hol kitűnő kezelésben és ápolás-
ban részesültek teljesen díjtalanul, és a honnan mindannyian 
egészséggel tértek vissza az intézetbe. A kórház nagylelkű 
igazgatója, dr. Bókay János úr ez alkalommal intézetünk 
iránt tanúsított lekötelező szives figyelméért fogadja e 
helyen is az árvák nevében hálás elismerésünket és kö-
szönetünket. Nemkülönben intézetünk orvosa, dr. Szontágh 
Félix tanár úr is, ki e nehéz napokban kiváló buzgalmat 
fejtett ki árváink egészsége érdekében. 

Elismeréssel adózunk dr. Haberern Pál tanár, sebész 
és dr. Krepuska Géza fülorvos uraknak is, kik minden 
alkalommal a legnagyobb készséggel állottak intézetünk 
rendelkezésére. 

A nyaralás kivitelének megkönnyítéséhez hozzájárul-
tak a kereskedelemügyi minisztérium szállítási kedvezmé-
nyek engedélyezésével és a Macher és Roszner cég, mely 
a málhaszállítást hatodízben egészen ingyen teljesítette, a 
miért fogadják mély köszönetünket. 

Cséry Lajos úr az ő kedvenceit, az árvákat, szoká-
sához híven a mult évben is gazdagon megvendégelte 
puszta-szent-lőrinci birtokán. 

Kedves és felejthetetlen Sylvester-estét szerzett az 
árváknak a »Pique-Dame«-társaság, élén Kéler Napoleon 
úrral. A társaság tagjai, mint tudjuk, a játékból befolyó 
összes nyereséget az árváknak szánta oly módon, hogy 
az évről-évre begyülő nyereséget és kamatot tőkésítik, 
mindaddig, míg az 4000 frtos ágyalapítványnyá növeked-
vén, kamatai egy árva eltartására elegendővé válnak. A 
mondott estén meglátogatták az árvaházat, azt előbb 
behatóan megtekintették aztán végig hallgatták az árvák 
által tiszteletükre előadott színdarabot és néhány volt 
növendék szavalatát, mire az étkező terembe vonultak, 
a hol már készen várta őket az árvák serege, a mely 
három nagy, sok gyertyától ragyogó és aprólékosságokkal 
gazdagon megrakott karácsonyfát állott ott körül, a me-
lyeknek leszerelése ez estvére hagyatván, az árvák újra 
elénekelték a karácsonyi dalokat. Ennek befejezte után 
az árvák a »Pique-Dame«-társaság tagjainak, de különö-
sen Kéler Napoleon úr nagylelkűségéből gazdagon terített 

asztalokhoz ültek. Végül Kéler Napoleon úr értékes és 
hasznos játékszerekkel ajándékozván meg a legérdeme-
sebbeket, a növendékekhez intézett szép és tanulságos 
beszédével e lélekemelő sylvesteri látogatás befejeződött. 

Intézetünk igazgatójától a sajtó által kedvezően foga-
dott * Svájc árvaházai« című úttörő munka jelent meg, a 
melyben a mi árvaházunk nevelésrendszerét is bőven 
ismerteti. A szerző e művét báró Kochmeister F. úrnak, 
egyesületünk volt kiváló elnökének ajánlotta, annak egész 
jövedelmét pedig az árvaháznak juttatta, mely címen mult 
évben befolyt 50 forint. A jótékony célra való tekintetből 
megváltották e könyvet 50 kr. helyett 10 frttal: özv. Müller 
Ferenczné, 5 frttal: dr. Kovácsy Sándor, Kéler Napoleon, 
1 frttal: Rutschka Tivadar, Mokos Gyula, Bachát Dániel, 
Guoth Sándorné, Oroszy Pál, Fábián Gyula, Szekeres János. 
Stettner Gyula esperes Felső-Lövőről. 

Míg egyrészt legfőbb gondunkat képezte árváink 
egészségi állapotát megfelelő ápolás, egészséges és bő táp-
lálkozás mellett előmozdítani, őket az életben szükséges 
ismeretekkel ellátni és vallás-erkölcsös nevelésben része-
síteni, addig másrészt nem téveszthettük szem elől az 
egylet vagyoni állását sem s igyekezetünk oda irányult, 
hogy ezt ne csak fentartsuk, hanem szaporítsuk és jöve-
delmezőbbé is tegyük, mert csak akkor leszünk képesek 
nagyobb számú árvát felnevelni és istápolni, hogyha anya-
gilag folyton erősbödünk. 

A mult évi közgyűlés jóváhagyását nyervén el ahhoz, 
hogy a "Wagner-alaphoz tartozó Hunyady-tér 11-ik számú 
ház telkének üresen álló hátulsó részét kiépíthessük, ezen 
építkezést a mult évben megkezdtük és a lakások egy 
részét már a folyó évi februári negyedre, az egészet pedig 
folyó évi májusra lakható állapotba helyeztük. Az építési 
kiadásokat csak a folyó évről szóló jelentésünkben fogjuk 
elszámolni; a mult évi kiadások összege a mellékletben 
van kimutatva. 

Addig is, míg a végleges kiadásokról számot adhat-
nánk és a bérjövedelmet kimutathatnók, annyit jelenthe-
tünk a tisztelt közgyűlésnek, hogy ez a befektetés jóval 
nagyobb jövedelmet nyújt az egyesületnek, mint az érték-
papírokban való elhelyezés. 

Ugyancsak a mult évi közgyűlés jóváhagyásával 
megvásároltuk a Városmajorban fekvő Varásdy és Dubra-
viczky-féle telkeket. — Ezeknek szabályozása iránt a tanul-
mányok folyamatban vannak, s ezzel kapcsolatban tanul-
mányozás tárgyává teszszük azt a kérdést is, miképen lehetne 
a szabályozásra való tekintettel az új árvaházat ottan 
legmegfelelőbben és mégis akként elhelyezni, hogy a nem 
okvetlenül szükséges terjedék lehetőleg előnyösen értéke-
síthető legyen. Addig, míg jelenlegi árvaházunkat nem 
értékesíthetjük és a városmajori telkek egy részét el nem 
adhatjuk, a megvásárolt telkek árában kifizetést 48,230 frt 
tőke kamatait nélkülözni kell. 

Az új árvaház kiépítése iránt eddig nem intézked-
tünk azért, mivel az építkezés mérve attól függ, mily árban 
sikerül a VII. kerület, szegényház-téren álló árvaházunkat 
a székes fővárosnak vagy másnak eladni, a mire pár évig 
még várnunk kell. 

Az új árvaház létesítése mindazonáltal folytonos 
figyelmünk tárgyát képezi, s a mint a körülmények erre 
nézve kedvezően alakulnak, lesz szerencsénk concrét irányú 
előterjesztésünket a tisztelt közgyűlésnek megtenni. 

Áttérve most egyletünk vagyoni viszonyaira, van 
szerencsénk jelenteni, hogy egvleíünk vagyona 1895. végé-
vel volt 338,623 frt 90 kr. 
1894. év végével volt 330,850 frt 57 kr. 
tőkevagyonunk tehát 7,773 frt 33 kr. 
szaporodott. 



E gyarapodást több, alább részletesebben is felsorolt 
kedvező körülménynek kell betudnunk, nem szabad azon-
ban e megtakarítást, mint állandót tekintenünk s kiadá-
sainkat e nagyobb jövedelemhez arányítva emelnünk, miután 
— ha csak váratlan adományokban nem részesül egyle-
tünk — a közelebbi években hasonló vagyongyarapodásra 
nem számíthatunk. 

Bevételeink, szemben az előirányzott 23,070 frttal, 
1895-ben 28,535 frt 89 krt tettek, tehát az előirányzatot 
5465 frt 89 krral haladták meg. Jelentékenyebben emel-
kedtek bevételeink az adományoknál, a hol az előirány-
zottnál 1000 frttal, a tagdíjaknál 98 frttal, a kamatjöve-
delemnél csaknem 400 frttal voltak nagyobbak a bevételek 
az előirányzott összegnél. Hagyományokban és alapítvá-
nyokban 6410 frt folyt be, a mely címen 1895-re semmit 
sem irányoztunk elő és a mely egész összeget sikerült is 
teljesen megtakarítani. Csökkentek bevételeink a protestáns 
bál után 33 frttal és a fizető növendékek után 1132 frttal. 
Ez utóbbi jövedelem állandóan csökkenni is fog, miután 
abban az arányban, a milyen arányban jövedelmeink 
emelkednek, igyekszünk teljesen szegény árvákat elhelyezni 
árvaházunkban. 

A karácsonyi gyűjtés eredménye 2419 forint 30 kr. 
volt. Olyan összeg, a milyent egyletünk fennállása óta a 
buzgalom még összehozni nem tudott. Fogadja érte női 
választmányunk hálás köszönetünket. 

Alapítványt tettek Zsilinszky Mihály 100 forintot és 
befolyt a gr. Karácsonyi Guido-féle 4000 frtos alapítvány 
3-ik 1000 frtos részlete. 

A »Pique-Dame« alapítványa 300 forint újabb ado-
mánynyal és 84 frt kamatokkal most már 2484 forintra 
emelkedett. 

Hagyományokból befolyt Sréter Klárának, Oswald 
Pál és nejének Rumpf Annának, dr. Elischer Boldizsár-
nak, egyenként 1000 frtos hagyománya, egy magát meg-
nevezni nem akarónak életében befizetett 1000 forintnyi 
hagyománva, Nagv Sándor volt libénvi lelkésznek 2894 frt 
44 krból befolyt 894 frt 44 kr , Machlup Adolf 200 frt, 
Pósfay István 100 frt, Mendege István 100 frt, Lamprecht 
Vilmos és Katalin 10 frt és Balajthy Dénes 6 frtnyi ha-
gyománya. 

A befolyt adományok e jelentésünk mellékletén 
részletesen fel vannak sorolva. Ezek között nagyobb ösz-
szeggel szerepelnek: a székes főváros 623 frt, a pesti 
hazai első takarékpénztár 300 frt, Fabiny Teofil 100 frt, 
az első magyar általános biztosító-társaság 100 forintnyi 
adománya és a »Protestáns egyházi és iskolai lap« 503 frt 
92 krnyi gyűjtése; továbbá a m. országos központi-, az 
egyesült budapesti takarékpénztár, a székes fővárosi egylet, 
Beliczay Béla a »Pique-Dame«-társaságnak 50—50 frtos 
adományai. 

A nemesszivű adakozók — úgy a nagyobb, mint 
a kisebb adománytevők egyaránt — fogadják ez úton is 
hálás köszönetünket, s legyenek meggyőződve arról, hogy 
jótéteményükért mennyei Atyánk áldásában fognak ré-
szesülni. 

Rendes tagjaink száma részint halál, részint kilépés 
következtében 12-vel csökkent, ellenben 15-tel szaporodott 
rendkívüli tagjainknál pedig az elhaltak és kilépettek 
száma 4, ellenben az újonnan bélépettek száma 14-gyel 
szaporodott. 

Az egyesületi tagok díjjárulékának összege — mint 
fentebb is jeleztük — valamivel emelkedett. Ez idő sze-
rint 537 rendes és rendkívüli tagja van az egyesületnek, 
és pedig 439 rendes és 98 rendkívüli, mi a rendes ta-
goknál három, a rendkívülieknél pedig 10 emelkedést 
mutat. Hiszszük és reméljük, hogy a tagdíjak beszedésére 

és az űj tagok gyűjtésére nézve tett intézkedéseink által 
ez emelkedés állandó lesz. 

Kiadásaink 1895-ben 21,146 frt 56 krt tettek. A 
közgyűlés által jóváhagyott 1895. évi költségvetési elő-
irányzat szerint, levonva abból a Wágner János-alapból 
fedezett és számadásunkban a Wágner-alap terhére el-
számolt 1222 frt 50 krt az árvasegélyekre, kiadásokra 
engedélyezve volt 21,997 frt 50 kr. — Ha most az elő-
irányzatot összehasonlítjuk a tényleges kiadásokkal, azt 
látjuk, hogy a kiadásoknál is sikerült 851 frtot megtaka-
rítani. Jelentékenyebb megtakarításokat értünk el az élel-
mezésnél, 781 frtot, minek oka, hogy az előirányzat igen 
magas volt, miután az 1894. évi hasonló költségekkel 
szemben 500 frttal több összeg lett előirányozva. — A 
világításnál és fűtésnél közel 200 frtot takarítottunk meg, 
a mit nagyrészt annak köszönhetünk, hogy árvaházunkba 
az Auer-égőket vezettük be, mi által tetemesen kevesebb 
gázt fogyasztunk és dacára, hogy a berendezés költségeit 
törlesztjük, évi kiadásunk e címen mégis kevesebb. Némi 
megtakarítást értünk el még az iskolai kiadásoknál és az 
épületfentartásnál. 

Az előirányzattal szemben emelkedtek kiadásaink a 
kezelési költségeknél 243 írttal, minek oka, hogy az elő-
irányzatnál több apró tétel emelkedésére nem voltunk 
tekintettel, az e címeni kiadások azonban az 1894. évi 
kiadásoknál 364 frttal kisebbek. Kisebb emelkedés van 
még a ruházatnál 43 frt és a tisztaság és egészségügyi 
kiadásoknál 16 frt. 

Az egylet vagyonállásáról kimutatásunkat a bevé-
telekről és kiadásokról szóló megvizsgált számadásunkat, 
a melyet a tisztelt közgyűlés által kiküldött számadás-
vizsgáló bizottság is rendben levőnek talált, e jelentésünk 
mellékletekép terjesztjük a tisztelt közgyűlés elé. 

Folyó évi levételünket 20,483 frttal, kiadásainkat 
21,450 frttal irányozzuk elő; e szerint 967 frt hiány mu-
tatkozik. A hiányzó összeg remélhetőleg a hagyományok-
ból mint eddig, úgy jövőre is be fog folyni, annak bizony-
talansága miatt azonban e címen semmit sem irányoz-
hatunk elő. 

Kérjük a tisztelt közgyűlést, hogy a számvizsgáló 
bizottság jelentéséhez képest részünkre a számadási fel-
mentvényt megadni s folyó évi költségvetési előirányza-
tunkat elfogadni méltóztassék. 

A választmány mult évi működéséről jelentésünket 
az elmondottakban megtevén. nem zárhatjuk azt be a 
nélkül, hogy a mult év nyarán egyletünket ért nagy vesz-
teség felett sajnálkozásunknak kifejezést ne adjunk. Fájó 
szívvel kell megemlékeznünk ugyanis női választmányunk 
egyik legbuzgóbb tagjának s egyletünk egyik legnagyobb 
jóltevőjének, az egylet tiszteletbeli tagjának, báró Koch-
meister Frigyesné úrnőnek elhunytáról. — A boldogultban 
szeretett volt elnökünk odaadó hű élettársát, egyletünk 
pedig az árvák áldozatkész gondozóját, érdekeiknek egyik 
legfáradhatatlanabb istápolóját veszítette. Mély bánatunk-
nak jeléül koszorút helyeztünk a ravatalra s őszinte rész-
vétünket a boldogult megszomorodott férjének elnökünk 
a férfi- és női választmány nevében személyesen tol-
mácsolta. 

Kérjük a tisztelt közgyűlést, hogy a boldogult iránti 
elismerésének és örök hálájának jegyzőkönyvileg adjon 
kifejezést. 

A női választmány elnöknője özv. Székács Józsefné 
gyakori gyengélkedése miatt a választmány ülésein mindig 
részt nem vehetvén, a női választmány alelnöknőnek 
özv. Haberern Jonathannét választotta meg, ki az elnöknőt 
akadályoztatása esetén helyettesítvén, ily módon reá le-
hetett bírni özv. Székács Józsefnét, hogy az elnökségtől, 
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a melyet már oly hosszú évek során, oly kiváló sikerrel 
töltött be, ne váljon meg. 

Tisztelt közgyűlés! Megbízatásunk a mai napon le-
járt. Midőn az egyleti tagok összeségének bizalmából bírt 
tisztünktől megválunk, megindulással gondolunk arra, hogy 
még számos árva pilláin rezeg a könyű, melyet letörül-
nünk, sok árva szivében sajog a fájdalom, melyet enyhí-
tenünk nem sikerült. Megnyugvást csak abból a tudatból 
meríthetünk, hogy mi mindig a jót akartuk, s ha a vi-
szonyok mostohasága és erőink elégtelensége nem is en-
gedték meg a jót abban a mértékben megvalósítanunk, 
hogy utódainknak törekvése eredményesebb leend. 

Ebben a tudatban, s ebben a reményben teszszük 
le megbízatásunkat a tisztelt, közgyűlés kezeibe, s kérjük, 
hogy a férfi és női választmányt megválasztani méltóz-
tassék. 

Az evangeliumi szövetség küldöttei 
Budapesten. 

III. 

A kiállítás megnyitása napján d. u. 5 órára szép 
közönség töltötte meg az ág. ev. egyház Deák-téri dísz-
termét. Felzendült az ajkakról az evangeliumi protestan-
tismus diadaléneke: Erős vár a mi Istenünk! Azután 
Szász Károly ref. püspök mondott buzgó imát s megnyi-
tójában kimutatta, hogy az evangéliumi szövetség alap-
elvei a mi alapelveink is. Hogy 1. a Szentírás Istentől 
ihletett, 2. hogy jogunk és kötelességünk annak vizsgálása, 
3. hogy az egy Isten magát, mint Atya, Fiú és Szent-
lélek jelenté ki, 4 hogy az emberi természet a bűnbe-
esés következtében megromlott, 5. hogy az Isten Fia testté 
lett, s a váltság munkáját értünk elvégezte s még most 
is közbenjár az Atyánál és uralkodik, mint király az ő 
országában, 6. hogy egyedül az Istenre való élő hit által 
igazulunk meg, 7. hogy a Szentlélek munkája a bűnö-
sök megtérítése és megszentelése, 8. hogy a lélek halha-
tatlan s a test föltámad, a miután következik a világ 
megítélése a mi Urunk Jézus Krisztus által, melynek 
eredménye az igazak örök boldogsága és a gonoszok örök 
büntetése s 9. hogy a keresztyén lelkipásztorság isteni 
intézménye s hogy a keresztvénséghen és úrvacsorában 
való részvétel kötelez minden keresztyént: mindezeket mi 
evangélikusok és reformátusok is valljuk. Hát kétségkívül 
valljuk, a kik valljuk, de fájdalom, bágyadtan és erőtle-
nül valljuk, mert nem szeretjük, nem ismerjük eléggé azt 
az irgalmas Istent, a ki e hatalmas igazságok mögött ott 
áll, nem érezzük a Krisztus általi megváltatás örömeit, 
nem ég lelkünkben a magasabb boldogság ama tüze, a 
mely ha égne, erélyesen neki állnánk a vakhit, hitetlen-
ség és bűn megtörésének s az Isten országának fénylő 
sugaraival vonnók be a világot. 

De némuljon el minden panasz. íme, közéletünk 
egyik kimagasló alakja lép az emelvényre. Br. Vay Béla 
ez, a tiszáninneni egyházkerület főgondnoka, üdvözlő be-
szédét, melyet angolul mondott el, egész terjedelmében im 
itt közöljük: 

Igen tisztelt Uraim! Van szerencsém Önöket nem-
csak a jelenlevők, de általában minden jó magyar pro 
testáns nevében üdvözölni! Isten hozta Önöket kedves 
hazánkba! 

Mi nem vagyunk tagjai az evangeliumi szövetség-
nek. de mindnyájan jó keresztyének és szabad protes-
tánsok vagyunk, a kik méltányolni képesek ama nemes 

társaság céljait, a mely a keresztyén egység, vallásos 
szabadság és evangeliumi igazság előmozdítására törekszik. 

A mi őseink sokáig küzdöttek a vallásszabadságért 
földi fegyverekkel s azután meg bölcs beszédekkel ország-
gyűléseinken. Állhatatosan küzdöttek s szívesen hoztak 
áldozatokat is a protestáns hitért és oktatásért. 

Büszkén mondhatjuk, hogy vallásos szabadságunk 
biztosítva van. de tudjuk, hogy az igazi evangeliumi igaz-
ságért még soká kell küzdenünk s arra kell törekednünk, 
hogy az evangeliumi egységet megalkossuk. 

Az Önök jelenléte arra serkent bennünket, hogy 
kövessük mi is az evangeliumi szövetség fenséges pél-
dáját ! 

És most engedjék meg, hogy hosszú és boldog 
életet kívánjak s ama reményemnek adjak kifejezést, hogy 
jól érzik magokat vendégszerető hazánkban. 

Éljenek ! Éljenek! Éljenek! 
Báró Vay Béla éljenzéssel fogadott beszéde után 

Sárkány Sámuel, bányakerületi evangélikus püspök, a ki 
mellett jól esett látnunk az evangélikus főgondnoki kar 
képviseletében Laszkáry Gyulát, a dunáninneni egyház-
kerület főgondnokát, emelt szót. Németül beszélt, de az 
idegen nyelv nem akadályozta abban, hogy ékesen szól-
jon, mint a hogy mindig szokott. Melegen, hévvel üdvö-
zölte a vendégeket s biztosította őket testvéries érzel-
meinkről. Végül azt kivánta nekik, hogy érezzék magokat 
jól hazánkban s hogy az Űr áldása kisérje őket. Ezután 
még az ifjúság nevében Kováts Lajos vallástanár üdvö-
zölte a küldötteket, reményét fejezvén ki, hogy a magyar 
ifjúság, melynek ősei oly sokat küzdöttek a szabadságért, 
küzdeni fog az Isten fiainak szabadságáért. 

Most minden szem a küldöttek felé fordult. Egy 
emelvényen ültek egymás mellett Legszélül Vischer-Sarasin 
baseli előkelő protestáns férfiú, a kinek egy őse Magyar-
országot is védte a törökök ellen s a ki most pénzt és 
fáradságot nem kiméivé terjeszti az evangéliumot. Mellette 
Knobelsdorf német alezredes, a ki sok csatában vitézül 
küzdött a földi király szolgálatában, de a ki, mikor meg-
ismerte a mennyei király hatalmát és szeretetét s látta, 
hogy mily iszonyü nagy a bün ereje, odahagyta díszes 
tiszti rangját, odahagyta fényes földi carriére-jét, hogy 
teljesen szabadon fejthessen ki nagy munkát az Isten 
országa terjesztésében s a kik a német mértékletességi 
mozgalmakat ismerik, tudják, hogy Knobelsdorf nevét az 
iszákosság iszonyú posványából kiszabadultak közül mily 
sokan látják. Azután ott volt még az öreg Baedeker, a 
kit már ismerünk. Last but not leart, ott ült az Evang. 
Alliance brit ágának egyik alelnöke, Ilanourable and Rev 
Bligh. Előkelő családból származik s bár anglikán pap, 
mindazokkal közösséget vállal, a kik hisznek és élnek a 
Megváltó Krisztusban. Olyan szép öreg ember. S/.enieiből 
szeretet és szelídség sugárzik elő. A küldöttek közül ő 
ragadta meg először a szót s a következő beszédet tartotta: 

Legyenek szívesek megengedni, hogy a küldöttség 
és különösen az Ev. Alliance brit ága nevében feleljek 
az elhangzott beszédekre. 

Az Ev. Alliance 50 évvel ezelőtt alakult s néhány 
hónap mulya ünnepli 50 éves jubileumát, melyre ezennel 
meghívom Önöket. 

Az Ev. Alliance nem egyházak, hanem a Krisztus-
ban hivő egyének szövetsége. Főcélja, hogy az Ür elszórt 
hiveit egyesítse a fődologban az egyházi szervezet, hit-
cikkelyek különbözősége mellett. Azoknak egysége, a kik 
szeretik az Úr Jézus Krisztust. Azt akarja megmutatni, 
hogy az Isten népe egy s azt sürgeti, hogy az Isten népe 
keresztyén testvériségben éljen. 



Ebből folyólag az Ev. Alliance igyekszik bekötözni 
a sebeket, a melyeket a különböző felekezetek egymással 
való küzdelme vágott. 

Az Ev. Alliance a vallásos szabadság erősítésére is 
igyekszik. Sokszor emelte fél már szavát királyokhoz, 
császárokhoz és kormányokhoz az elnyomott lelkiismeret 
érdekében. 

A jelen alkalommal különösen kedves kötelességünk 
örömünknek adni kifejezést e nagy ünnepnapon, a melyen 
mi is részt vehettünk az ezredéves kiállítás megnyitásán. 
De egyúttal köszönetünket is fejezzük ki a szívélyes sza-
vakért. a melyeket hallottunk Reméljük, hogy a külön-
böző evangeliumi felekezetek lelkileg mindinkább egyek 
lesznek s hogy nemsokára az Ev. Alliance magyar ága 
is megalakul. Vajha az új millenniumban, melybe Magyar-
ország most belépett, uralkodnék a szabadság és türelem ! 
Vajha virágoznék az igaz vallásosság s a keresztyén 
egység, testvéri szeretet és vallásos szabadság szelleme 
erősödnék folyton ez országban! 

A beszéd tolmácsolása után Knobelsdorf alezredes 
lépett elő s alig szólt pár szót, a közönség zajos éljen-
zésbe tört ki. Azzal kezdte, hogy még csak nagyon rövid 
ideje, hogy Budapesten van s már is annyi szépet látott 
s annyi szeretetreméltóságot lapasztalt, hogy egészen el 
van ragadtatva. Látta a szép kiállítást, hallotta a király 
beszédét, de nekünk nemcsak földi királyunk van, hanem 
mennyei királyunk is, az Úr Jézus Krisztus. Ugy-e bár 
ennek a királynak nincs szüksége földi helytartóra 
monda — s protestálunk az ellen, hogy valaki a mi 
Urunk Jézus helytartója lehessen. Még a komoly Vischer-
Sarasin szólt franciául. Elmondta, hogy az ő ősei hitükért 
üldöztetve menekültek Svájcba, a hol az evangeliumi 
protestánsok nemcsak vallják, de terjesztik is az evangé-
liumot. Tessinben, a pápistaság e fészkében, több apró 
evangeliumi gyülekezet alakult az újabb időkben. 0 is 
megemlékezett arról, hogy a kiállítást megtekintette, s egy 
paraszt házba is bement egyebek közt, a hol egy bibliát 
látott az asztalon. Mindjárt gondolta, hogy a házi gazda 
protestáns s az is volt. íme — mondá — a protestáns 
háznak az Isten igéje a főékessége. 

A küldöttek beszédei után Bachát Dániel ev. espe-
res tartott szép záróbeszédet. Különösen kiemelte az evan-
geliumi szeretetet, a mely a Krisztus híveit egyesíti. Végül 
buzgó imát mondott, a mely után az »ErŐs várunk* má-
sodik verse hangzott fel, mint a gyülekezet fenséges val-
lástétele : 

A mi erőnk mitsem hasznát, 
Mi csakhamar elveszünk, 
De az a hős mellettünk áll, 
A kit küldött Istenünk. 
Kérded, hogy ki az ? 
Jézus Krisztus az. 
Élet Ura, Isten! 
Kívüle más nincsen. 
A küsdtért ö tartja meg. 

Mennyi ellenség ellen is kell küzdenie az Úr Jézus-
nak ! Vakhit ellen, hitetlenség ellen, léhaság ellen, szere-
tetlenség ellen, megcsontosodottság és tétlenség ellen! De 
a kiizdtért mégis Ö tartja meg, mert neki teljes hatalom 
adatott mennyen és földön. Az ő csoda irgalmassága meg-
győzi majd a leghidegebb lelkeket is s a kik az ő halála 
és feltámadásának ereje nélkül szűkölködve, tán akaratla-
nul is, de mégis küzdenek, hirdetni fogják, mint Pál azt 
a tudományt, a melyet egykor üldöztek. (Gal. I. 24.) 

Az összejövetelnek méltó folytatása volt az a kedé-
lyesebb, de mégis Istentől el nem távólító theaestélv, a 
mely Szilassy Aladár pénzügyi biró házánál folyt le. A 
küldötteken kívül lehettek vagy 60—70-en A testi táplálék 

után volt szellemi táplálék is: igen szép, humoros, de 
mély érzelmű beszédek, a melyeket részint a házi gazda, 
részint a küldöttek tartottak. Különösen érdekes volt 
Vischer-Sarasin beszédének egy része, a melyben e vilá-
got látott férfiú — egyebek közt Chinában is járt s chinai 
nye'ven is beszél — elmondta, hogy a budhisták Budhát 
mint folyton mosolygó alakot ábrázolják. Budha mindig 
nevet, nevet, ha baj van, nevet, ha az emberek a bűn 
által tönkre mennek is. A Krisztus pedig szánja a szen-
vedőket és bűnösöket és segít rajtok. E kedélyes és bizo-
nyára még sokáig kedves emlékünkben maradó összejövetelt 
bibliaolvasással és imával zártuk be. Valóságos agape 
volt s miután részt vettem benne, csak erősödött az a 
meggyőződésem, hogy a régi evangeliumi keresztyén in-
tézményt mindenfelé fel kellene elevenítenünk. 

(Vége köv.) Ssabó Aladár. 

KÜLFÖLD. 
Tolsztoi evangeliuma. 

Az oroszok nagy írója és filozófusa, Tolsztoi gróf 
a mult héten adta ki angol nyelven az általa lefordított 
és harmóniába hozott négy evangelium II. részét. E kiadás 
bővölködik furcsaságokban. Krisztus életét úgy állítja elénk, 
hogy bajos dolog még a legismertebb eseményekre, voná-
sokra is ráismerni. Fordításában nem köti magát a görög 
szöveghez, sőt egészen függetlenül jár el. Nem arra törek-
szik, hogy a szöveg jelentését világossá tegye, hanem 
hogy saját elméletét beléjök erőszakolja. Elég e célból 
felemlíteni János V. r. 44. melyet Károli és minden biblia-
fordító az eredetihez híven így ad vissza: »Mi módon 
hihettek ti, holott egyik a másiktól vár dicsőséget, mely 
csak az Istentől származik, nem keresitek ?« () pedig így 
fordítja: »Miben hihettek ti. midőn az emberek tanítását 
fogadjátok el, nem pedig a fiúnak tanítását, a ki az Isten-
nel egy és ugyanazon természetű?* 

Nem arról van itt szó, hogy Tolsztoinak az itt ki-
fejezett nézete igaz-e vagy nem ? hanem arról, hogy annak 
a versnek egészen más értelmet adott, mint a mit a szerző 
ki akart általa fejezni. Tucat számra lehetne idézni tőle 
ily példákat. A másik jellemvonása művének, hogy a 
Krisztus tanításáról való felfogása lehetetlenné teszi a 
csodákat. Azért az e nemű események történetét igen 
rövidre vonja össze. így például János ev. XI. részéből 
csupán a 25. és 26. v. tartja eredetinek, így fordítván 
le azokat: »És mondá Jézus: az én tudományom az 
éltető lélek és élet tudománya. A ki hisz az én tudomá-
nyomban, ha meghal is él az. És valaki hisz az én tudo-
mányomban, az soha meg nem hal*. 

A gutaütött embernek a Bethesda tavánál való meg-
gyógyítását a következőkép adja elő: »A beteg ember 
már húsz évnél tovább várt a gyógyító c.-odára, és Jézus 
mondá néki: »Ne várakozzál tovább, a mi benned van 
az fog meglenni. Légy bátor. Ha van erőd a felkelésre 
és járásra, akkor járj*. És az felállott és járt. Még e sza-
vakat teszi hozzá : 

U* 



Ez a hely, melyet közönségesen egy csoda-történet-
nek tartanak, bizonyítja, hogy csodák nem lehetnek, és 
téved az az ember, a ki csodára várakozik. A legnagyobb 
csoda az élet, és ez a csoda egyszerűen s megszakítás 
nélkül munkál közöttünk. Ismertem egy hölgyet, a ki húsz 
évig beteg volt s a ki képes volt félkelni, midőn azt hitte, 
hogy bőre alá morphiumot fecskendeztek, mikor az or-
vosa később megvallotta neki, hogy vizet fecskendezett 
a bőre alá — újra megbetegedett és nem sokára meg 
is halt. 

Krisztus tanításáról azt állítja, hogy annak sarka-
latos alapelve ez lenne: »szegénység és vándorélet foly-
tatása által juthatunk el az igazi életre«. Szerinte Jézus 
a hegyi beszédben tiltja nem csupán a gyilkosság minden 
nemét, hanem a rosszakarók ellen való ellenállást is. 
Tiltja az esküt, a mely igen jelentéktelennek látszik ugyan, 
de mégis az a forrása az erőszakos tetteknek. Tiltja a 
törvényszékeket, azaz a büntetések kiszabását és az erő-
szaknak való ellenállást. Tiltja a tulajdont, első tanítvá-
nyai igen jól megértették őt e tekintetben. Tiltja az em-
bereknek a nemzetekre való elkülönülését és mindazt, a 
mit mi hazafiságnak, honszeretetnek nevezünk.* 

»Az ebionitákról szólván, metsző gúnynval mondja 
a gazdag orthodox tanárokról: Ezeket az ebionitákat, a 
kik elfogadták Jézus tanításait, eretnekeknek nevezték, 
míg azokat, a kik feltalálták a Szentháromság dogmáját, 
a kik szentesítik a tulajdont, a kik törvénykeznek és he-
lyeslik a háborút, Krisztus igaz követőjének hívják.« 

Krisztus személyéről némileg rejtélyesen beszél: »Ha 
ő Isten volna, vagy csak szent ember, vagy akár csaló 
lett volna is, tudván, a mit tudnia is kelle, hogy ő rá 
vonatkozólag a kételynek és hitetlenségnek mily tengere 
támadand : határozottan szólott volna. Megmondotta volna: 
»Igen, én vagyok a messiás* vagy »Nem, én nem vagyok 
a Messiás«. De Ő nem szólott semmit sem, nem mondotta 
sem egyiket, sem a másikat. Mind amaz önmagára vonat-
kozó nyilatkozatait, a melyeket az evangélisták megőriz-
tek, ha ő az egyház értelme szerint Isten volna, kegyetlen 
hallgatásnak tekinthetjük: ha pedig pusztán ember volna, 
mint a történelmi iskola kritikusai állítják: akkor meg 
úgy tekinthetjük azokat, mint csalfa ámítást. Állhatatosan 
vonakodott ez érdemben határozottan nyilatkozni. Meg-
elégedett azzal, hogy még világosabban és nyomatékosab-
ban hangoztatta előbbi nyilatkozatait*. 

»Saját kilétéről és hogy micsoda értelemben Krisztus 
ő, az Istennek választottja és felkentje, és hogy mely érte-
lemben nem a Krisztus ő, így nyilatkozik: Én és az Atya 
egy vagyunk! így felel a kérdésre; nem is válaszolhatott 
másképen, miután Krisztusnak, az Isten választottjának 
vallja magát, de nem a zsidó messiás eszméje értelmében. 
Ha azt mondja vala nékik, hogy ő a Krisztus: úgy a 
zsidók prófétát, királyt láttak volna benne és nem ismer-
hette volna fel benne az élet szellemét a minden embe-
rek szíve értelmének megvilágosítóját. Ha más részről azt 
mondja vala nékik, hogy Ő nem a Krisztus, megfosztották 
volna amaz igazi gyönyörűségtől, mely az ő hivatása vala, a 

prédikálástól, e mellett még hazudott volna is, miután Krisz-
tusnak, az Isten választottjának érezte magát. Megmondotta 
nékik, hogy az Atyától jött, a ki Őt elküldé: hogy egyedül az 
Atya akaratát teljesíté: hogy Ő a pásztor, a ki a nyájnak 
megmutatá az igazi ajtót; hogy örök életet ad azoknak, 
a kik hisznek 0 benne, 0 hozzá viszi őket, 0 és az Atya 
egy — azaz Ő lélek.* 

Majd hátrább valamivel világosabban beszél, a midőn 
Péter vallomását a Krisztus messiásságáról a következő-
kép fordítja le: »Te az vagy, a kinek mondod magadat, 
te benned van az élet igéje, te vagy az élet fia, a te 
tudományod élet«. S ezt írja: 

«Ha ezt a passust olvassuk az evangéliumokban 
valami megdöbbentőnek találjuk a zsidók vakságát. Jézus 
minden lehető formában kifejezi, hogy Ő hasonlít mihoz-
zánk, s minden ember olyan mint Ő; de hát Ő az élő 
Isten fiúságának tudományát tanítja, mely tudományt lehe-
tetlen más szavakba foglalni, mint a mint Jézus tanítja. 
Ezt a tudományt hirdeti. S mindenki épen az ellenkezőjét 
fogja fel, mindenki azt képzeli, hogy Ő magát Istenné 
tette. Folyton és folyton azt ismétli: Nem az, hogy én 
Isten vagyok, hanem hogy ti mindnyájan istenek vagytok. 
Én ember vagyok; a bennem lakó Isten által viszem vég-
hez idvességemet; és ez az Isten, a ki minden emberben van, 
az igazi Krisztus. Más Krisztus sohasem jő el. De hall-
gatói közül senki sem akarja megérteni. Némelyek ezt 
kiálták elébe: Te vagy a Dávid fia: Istennek ismerik el 
és imádják Őt. Mások embernek tartván Öt, megfeszítik, 
mivel Istennek nevezé magát. Végre is csak egy tanít-
ványa, Simon Péter érti meg tanítását és Ő akkor inté 
tanítványait, hogy Őt ne tekintsék Krisztusnak«. 

Az idézettek elegendők Tolsztoi vezéreszméjének 
megértésére. Az egész munka átalán véve nem költ kel-
lemes benyomást. Krisztust komor filozófusnak festi, nem 
pedig szerető üdvözítőnek, ember-barátnak. Könyvét olvas-
ván, a lélek nem ismeri meg azt az irgalmat, melyet egy 
valaki, a Krisztust Tolsztoinál jobban ismerő e szavakkal 
fejez ki: »A Krisztusnak ama szerelme szorongat minket». 
Ennél az orosz evangéliumnál sokkal többre becsüljük a 
keresztyénség evangéliumát. 

Chr. W. után —a—s. 

I R O D A L O M . 

** Ezredévi ünnepi beszédek. A nagy nemzeti 
ünnep alkalmából elmondott imák és beszédekből számos 
jelent meg nyomtatásban. Szerkesztőségünk a napokban 
a következőket kapta: Gergely Károly nagybányai lel-
kész templomi imáját, beszédét (»Ezredéves Emlék-
könyv* címen); Weber Samu szepes-bélai ev. lelkész 
ünnepi beszédét a városi közgyűlésen, német nyelven; 
Dömötör Bertalan tassi lelkész templomi imáját és be-
szédjét; Paulilc János budapesti ev. hitoktatónak az »Ev. 
Egyház és Iskola* pályázatán a második díjat nyert egy-
házi beszédét. A beszédeket erős hazafias szellem lengi át. 



E G Y HÁ Z. 
Egyházkerületi választások Dunántúl. Folyó 

hó 20-án történt Ácson a dunántúli ev. ref. egyházke-
rületben üresedésben levő tisztviselői állomások betölté-
sére beadott szavazatok felbontása a következő eredmény-
nyel. Általános szótöbbséget egyik állomásra sem kapott 
egyik jelölt sem; egyházkerületi világi főjegyzői állásra 
legtöbb szavazatot nyert: Véghelyi Dezső veszprémmegyei 
alispán és Molnár Béla székesfehérvári ügyvéd; egyház-
kerületi, egyházi aljegyzőségre legtöbb szavazatot nyert: 
Németh István pápai theologiai tanár és dr. Antal Géza 
pápai főgimnáziumi vallástanár; egyházkerületi, egyházi 
tanácsbiróságra legtöbb szavazatot nyert: Szabó Zsig-
mond győri lelkész, Peti Lörincz bürüsváradi lelkész, 
Segesdy Miklós balatonfüredi lelkész és dr. Horváth 
József pápai theol. tanár. A nevezettek között minden 
állomásra szükebbkörű választás rendeltetett el. — Ácson, 
1896. május 21-én. Osváld Kálmán, püspöki titkár. 

Ezredévi egyházi aranykönyv Erdöszáda köz-
ségben az iskolai emlékünnep alkalmával gr. Dégenfeld 
Sándor nagybányai egyházmegyei gondnok az ezredévi 
örömünnep emlékére ezer forint alapítványt tett a nagy-
bányai egyházmegye közpénztára javára, hogy kamatjából 
a kis egyházak közterhei könnvebbíttessenek. 

A gyülekezetek köréből. Szomorú dologról érte-
sítenek Felső-Baranyából. Ipacsfán, Balázs János nevű 
polgár, ezelőtt mintegy nyolc évvel az egyháznak szép 
márvány úrasztalát ajándékozott, lábán ily felirattal: »Isten 
dicsőségére Balázs János és neje*. Baranyában, hol min-
den közköltségre készül, ez szemet szúrt, s előbb azt kö-
vetelték, hogy a föliratot el kell távolítani: mire be is lőn 
festve teljesen. Később egyes primipilusok az ajándékozóra 
megharagudván, az úrasztala eltávolítását kívánták, ajánlva, 
hogy közköltségen díszesebb úrasztalát állítanak be. Az 
egyházmegye és kerület az úrasztala eltávolítását megtil-
totta. A zavargók azonban valóban egy sokkal díszesebb 
talpig márványból való úrasztalát rendeltek s esperesi 
engedélylyel azt a templomba helyezték. Nem ugyan va-
lami sarokba, hová az engedély szólt, hanem a templom 
piacára, a másik mellé. így aztán húsvétkor két úrasztala 
állott a hivek előtt, egyik terítve, a másik terítetlen. De 
nem sokáig állt. Húsvét hétfőre virradó éjjelen valami 
vakmerő gaz, a hihetőleg előre nyitva hagyott templom-
ablakon belopódzva a Balázs-féle urasztalt eldöntötte s 
darabokra törte. Mily iszonyú elvadulás, mily hiánya min-
den hitnek és kegyeletnek! Ott, hol a hit ennyire alászállt, 
s hol az merő külsőségekben nyilatkozik, mihez a szív-
nek, a kedélynek semmi köze sincs: ott csak mutatkoznia 
kell a kísértőnek, s az elbukás bizonyos. Szomorú jelei 
az időknek! 

I S K O L A . 

Középiskolai tankönyvek. Ez időtájt szokták a 
középiskolák meghatározni a jövő évben tanítandó tan-
könyveket. Helyén valónak találjuk a tanári karok figyel-
mét nem felekezetieskedés, de saját jól felfogott érdekünk-
ben egy körülményre hívni föl. Az utóbbi időben tan-
könyveink gombamódra elszaporodtak, a tankönyvirodalom 
terén szokatlan láz mutatkozik. Új irányok, újabb mód-
szerek nyernek alakot és életet. A versenyben protestáns 
kiváló tanáraink is szépen vesznek részt, sőt néhol, mint 
például Sárospatakon, egy egész szakképzett irodalmi kör 
foglalkozik nagy sikerrel tankönyvírással és kiadással. 
Mindez nagyon jól van így. Hanem az aztán nincsen jól, 
hogy prot. iskoláink a prot. szerzők műveit nem karolják 
fel megfelelő mértékben, sőt leginkább a fiatalabb nem-
zedék befolyása alatt, egymásután küszöbölgetik ki azokat 
tanintézeteinkből. Általán a tankönyvek nagy száma miatt, 
azoknak allandósága évről-évre veszélyeztetve van, a mi 
sem a taníttató szüléknek, sem a tanuló növendékeknek 
előnyös nem lehet. Nem akarunk mi elavult, célszerűtlen 
tankönyvek mellett apológiát írni, sőt barátai vagyunk a 
tudomány és a jobb módszer érdekében tett és teendő 
mindennemű változtatásnak. De azt óhajtanánk, hogy 
minden prot. tanári kar, az állammal szerződött intézetek 
professzorait sem véve ki. princípiumként tartaná szem 
előtt, hogy mindaddig, míg a tudomány színvonalán alól 
nem maradnak és a tanítás sikerét nem veszélyeztetik, 
prot. szerzők tankönyveit alkalmazzák iskoláikban. Ily 
mérvű pártfogás mellett lehetséges csak az, hogy a pro-
testáns tanférfiak könyveikben a tudománynyal lépést 
tartsanak, s azoknak újabb-újabb kiadásait a szükséghez 
képest javítsák, sőt ily módon lehetséges kiváló tanerőin-
ket a tankönyvírásra édesgetni, mert bizony tankönyvet 
is írni és rá is fizetni a prot. tanároknak nincs módjuk-
ban. Kívánjuk tehát, hogy a prot. tanári karok a csak 
mindenáron való újítás kedvéért a prot. szerzők hasz-
nálható műveit iskoláikban ne mellőzzék! 

Géresi Kálmán bucsúzása. A kir. tankerületi 
főigazgatóvá kinevezett Géresi Kálmán, debreceni főiskolai 
tanár esküjét már e hó 20-án letette s állását azonnal 
elfoglalta. A főgimnáziumi tanári kartól, melynek 23 éven 
át volt tagja, e hó 21-én vett megható búcsút, hangsú-
lyozván, hogy azon szives. jórészben baráti viszonyt, mely 
őt a tanári karhoz fűzte, továbbra is fentartani óhajtja. 
A tanári kar, a mint egyrészről távozását fájlalja, úgy 
másrészről jól esik neki, hogy a királyi kegy, mint első 
ízben, úgy most is kizárólag a debreceni főiskolában 
kereste és találta meg a tankerületi főigazgatói állásra 
való férfiút, melyből világosan látszik, hogy a debreceni 
kollégiumnak évszázados hegemóniája még mindig érvény-
ben van s azt az illetékes tanügyi körök is respektálják. 
A Géresi helyének betöltése nem kis gondot okoz, főleg 
azon körülménynél fogva, hogy ő félig akadémiai, félig 
gimnáziumi tanár volt. Ily tanszék fentartása tovább nem 
lehetséges. A girnn. tanárkar meggyőzőleg fejti ki, hogy 



a főgimnáziumban Géresi helyett okvetlenül egy teljes 
tanszéket elfoglaló egyénre van szükség. Remélhető, hogy 
az egyházkerület a jogos kérelem elől el nem zárkózik. 

A debreceni kollégiumból A főiskola gazdasági 
tanácsa az elmúlt héten ülésezett és készítette elő az 
ügyeket az e hó 28. s következő napjain tartott egyház-
kerületi gyűlésre. Javaslatai közül kiemelkednek a követ-
kezők: 1. A tanári kar javaslatát a bentlakási intézményre 
vonatkozólag pártolólag terjeszti az egyházkerületre. 2. A 
kollégiumból az elemi fiúiskolák kitelepítendők és az eddig 
tanító s évről-évre változó esküdt diákok helyett állandó 
tanerőkkel látandók el, kiknek évi fizetése 800 forintban, 
250 forint lakáspénzben és 60 forint ötödéves korpótlék-
ban állapíttassák meg. A város kéressék fel egy korsze-
rűen berendezett központi ev. ref. elemi fiúiskola építésére. 
Ez iskolai épület fentartása, valamint a tanerők fizetése 
az egyház és kollégium terhe lesz. Ez alapon az elemi 
iskola továbbra is összeköttetésben marad a kollégium-
mal. 3. A kollégium tanárainak az ezredéves országos 
kiállításra leendő utazásra segélyképen 50 forint adassék 
s az így előálló 1650 forint kiadás a jövő évi költség-
vetés terhére Írassék elő. — Elek Lajos, főgimn. tanár, 
a tápintézeti bizottság elnöke ez állásáról lemondott. A 
tanári kar sajnálattal vette tudomásul visszavonulását és 
a tápintézet újonnan szervezése s annak nyolc éven 
át lankadatlan buzgalommal és kiváló sikerrel veze-
tése körül szerzett érdemeit jegyzőkönyvébe iktatta. Utó-
dául egyhangúlag Orosz István képezdei tanárt válasz-
tották. — Joó István egyházkerületi gimnáziumi felügyelőt 
a közoktatási miniszter nem vette fel az országos tanári 
nyugdíjintézetbe. Az ez ügyben kiküldött egyházkerületi 
bizottság azt javasolja, hogy vétessék föl, illetőleg akadé-
miai tanári fizetés után járó nyugdíjjogosultsággal, az általa 
teljesítendő évi befizetések mellett, maradjon meg a főisko-
lai tanári nyugdíjintézet kebelében, melyhez különben is 
21 éves jogigénye van. Az érdekelt tanári kar ez ügyben 
külön fölterjesztéssel élt. Az egyházkerület határozatáról 
s általán annak egész lefolyásáról jövő számunk hoz tudó-
sítást. — A fogimn. tanári kar az igazgató munkájának 
könnyítésére javasolja: 1. Az igazgató napi egy órai taní-
tásnál többre ne köteleztessék. 2. Mellé egy esküdt diák 
állíttassák, a kivel rendelkezik. Ennek díjazása évi 500 frt, 
lakás a kollégiumban, élelmezés a tápintézetben. 

EGYESÜLET. 
A protestáns országos árvaegyesület folyó hó 

16-án d. u. 4 órakor tartó évi közgyűlését az ág. hitv. 
ev. főgimnázium dísztermében számos tag jelenlétében 
dr. Kovácsy Sándor elnöklete alatt. Ilorváth Sándor ev. 
lelkész buzgó imája után elnök megnyitotta a határozat-
képes ülést, üdvözölvén a megjelenteket, a mire felkérte 
dr. Csengey Gyula egyesületi titkárt az évi jelentés fel-
olvasására, a mely többszörösen éljenzéssel szakíttatott 
meg és végül helyeslően tudomásul vétetett. Felolvasásra 

került azután a számvizsgáló bizottság jelentése, a mely-
nek alapján megadta a közgyűlés a választmánynak a 
felmentvényt és sikeres működésökért köszönetet szava-
zott úgy a férfi-, mint a nőválasztmánynak, valamint a 
»Prot. Egyh. és Isk. Lap* szerkesztőségének adományok 
gyűjtéseért. — A mostani választmány, miután öt évre 
szóló megbízása az 1895. év végén lejárt, mandatumát 
letette, azonban a közgyűlés teljes bizalma és elismerése 
jeléül egyhangúlag újra megválasztotta. A megüresedett 
helyekre megválasztattak: Beniczky Lajos pestmegyei 
alispán, Bachát Dániel ev. esperes, Antal Gézáné, Lux 
Edéné és lük Gusztávné úrnők. Ezzel a közgyűlés vé-
get ért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A tiszáninneni ev. ref. egyház-

kerület birósága Mindszenty Imre, debreceni segédlelkész-
nek Sajó-Kazára pappá történt megválasztatását meg-
semmisítette és az egyházban új választást rendelt el. 
— Dányi Gábor, a f.-baranyai egyházmegye tevékeny 
és buzgó esperese szemeinek gyöngesége folytán huza-
mosabb pihenést kénytelen magának engedni. Az ideig-
lenes helyettesítést az idősebb tanácsbirák vonakodása 
folytán, végre is a hivatalában egyik legifjabb, Morvay 
Ferenc tanácsbiró és egyházmegyei főjegyző teljesíti. — 
Reméljük, hogy a túlfeszített irodai munkásságból kelet-
kezett bajt, kellő pihenés után a derék esperes mielőbb 
kiheveri s újra folytathatja áldásos munkásságát, mely-
hez egyházmegyéje, mint az egyetemes egyház — mél-
tán fűzött oly szép reményeket. — Sárpatakon (Maros-
Torda m.) a református egyház lelkipásztorává egyhan-
gúlag Szász Márton pávai lelkészt választották meg. — 
Az eperjesi ev. magyar-német egyház f. hó 25-én Csiskó 
János kassai lelkész és Bánó József, esperes, felügyelő 
ikerelnöksége alatt megtartott választó közgyűlésén csak-
nem egyhangúlag, 107 szavazattal nyolc ellenében Dras-
kóczy Lajos kassai s.-lelkészt választotta meg lelkészének. 
A Binder-pártiak a szavazástól tartózkodtak. Bánó -F. 
lelkes indítványára a közgyűlés a július elsejével távozó 
lelkésznek, Sztehló János kiérd, tőesperesnek meleg kö-
szönetet szavazott. — A szarvasi ág. hitv. ev. főgimná-
zium f. évi rendes érettségi vizsgálatain a kir. közoktatási 
kormányt dr. Szlávik Mátyás eperjesi theol. tanár fogja 
képviselni. 

* Kiállítási szállás lelkészek számára. Buda-
pesti theologiai akadémiánk igazgató-választmánya ápril 
19-én tartott ülésében a mult évi egyházkerületi közgyű-
léstől nyert felhatalmazása alapján elhatározta, hogy az 
intézet internátusát a nyári szünidőre lelkészek számára 
szükség-lakásokká rendezteti be. Tizenkét lakószobát és 
tantermet rendes ágyakkal, ágyneművel, ruhaszekrénynyel, 
mosdó edénynyel felszerelve, megfelelő kiszolgálással a kiállí-
tás megtekintésére felránduló lelkészeknek rendelkezésére bo-



csáta következő feltételek mellett. A szállások június 15-étöl 
szept. 10-éig vehetők igénybe, kizárólag lelkészekés lelkészi 
családok által, előzetes jelentkezés mellett. A jelentkezés levél 
útján az intézeti széniornál (T. Kovács Kálmán, Kálvin-
tér 7. sz.) akként eszközlendő, hogy a jelentkező íria meg, 
mikor, hányadmagával és hány napra kiván szállást s min-
dig várja be a szénior válaszát. Kisebb szobákban 2—2 ven-
dég, nagyobbakban 3—4 szállásoltatik el. A szállásért egy 
napra fejenként 1 korona fizetendő, mibe az ágynemű és 
a takarítás díja is be van számítva; világítás, ruhatisztí-
tás azonban külön fizetendő. Négy-öt tagú lelkész-család 
(apa, anya és gyermekek) naponként 3 korona díjat fizet. 
A szállások első sorban a dunamelléki ref. egyházkerület 
lelkészei számára tartandók fenn, de ha van hely, más 
egyházkerületben lelkészek is befogadhatok. A szállás díja 
eltávozás előtt a széniornál fizetendő. Jelentkezések már 
május folyamán elfogadtatnak az érkezés idejének s a 
tartózkodás tartamának pontos jelzésével. Megjegyzem, 
hogy június 5—8-ig, a kiállítási látványosságok napjain, 
minthogy a theol. ifjúság akkor még együtt lesz. csak a 
tantermek rendeztetnek be szükségszállásoknak s erre a 
néhány napra csupán férfiakat szállásolhat el az intézet; 
szintén előleges jelentkezés mellett. Jelentkezések erre a 
néhány napra is Kovács Kálmán szeniorhoz (Kálvin-tér 
7. sz.) intézendők. Június 9-kétől június í 5-éig azonban 
vendégeket egyáltalában nem fogadhatunk, mert ez idő 
alatt a helyiségeket ki kell takaríttatnom. Budapest, Szöts 
Farkas, theologiai igazgató. 

* Budapesti német ref. egyházunkban a jövő 
hét folvamán érdekes vallásos összejövetelek lesznek, me-
lyeken külföldi vendégek is közreműködnek. Június 3-án 
este 7 órakor megnyitó isteni tisztelet, tartja dr. A. W. 
Clark Prágából s felolvasás dr. Witz bécsi lelkésztől a felső 
tízezer körében végzendő belmisszióról. Június 4-én féltíz 
órakor Lohmann majnai Frankfurtból felolvasást tart az 
evangelizáló tevékenységről, Gladischefsky az istenfiúság -
ról és egyháziasságröl, Srhwarz lelkész Waiernből az 
evangéliumról Karinthiában cím alatt. Este az ifjúsági 
egyesület évi ünnepe, a mikor Póth J. gyönki lelkész pré-
dikál. Június 5-én d. e. 9 órakor Biberauer T. felolvasást 
tart a Kék-kereszt mértékletességi egyesületről és Krutt-
schnitt A. újpazuai lelkész a luth. egyház szlavóniai hely-
zetéről és hivatásáról. — Az érdekes és tanulságos vallá-
sos összejövetelek iránt élénk érdeklődés mutatkozik a 
főváros németajkú református lakosai körében. 

* A párisi vallásos és egyházi állapotokról 
így ír a »Kirchbl. f. d. ref. Schweiz*: A templomokat, a 
nagy hétben rendkívül sokan, sokkal többen látogatták, 
mint az előző években. Ez a jelenség kétségkívül jelentős. 
A valláshoz való visszatérés jelének és hivatalos szabad 
gondolkozásúak ellen való protestálásnak tekinthető, a kik 
a régi hitet gúnyolják, a hol csak lehet. Még nem rég is, 
az akkori kultuszminiszter, a szabadkőművesek egy ünne-
pélyén szerencsét kivánt testvéreinek, hogy »miután a 
vallás csődbe jutott*, az ő tanaikban megvan az erkölcsi-
ség magva! Itt fölemlítjük a francia kamarának néhány 
hét előtt hozott különös határozatát, hogy a készülő világ-
kiállítás munkásai kapnak ugyancsak minden héten egy 
nyugalomnapot, de ez a nyugalomnap — nem a vasárnap. 

* A szekták száma Oroszországban ismét gya-
rapodott egy különös felekezettel. Az eszthlandi Hapsal 
városkában nemrég megjelent hosszú, lobogó öltönyben 

s hirdeté, hogy ő próféta, őnála van az »igaz tudomány*. 
Igen sokan csatlakoztak hozzá. Követőit rendesen félreeső 
helyen egy folyóban kereszteli meg. A férfiak a »próféta 
testőreinek*, a nő követői pedig ^menyasszonyainak* hi-
vatnak. Különösen a nők csatlakoznak hozzá, a kik közül 
a szolgálattételre tizenkettőt választott ki. Összegyüleke-
zésükön csak azok szólhatnak, a kiket a lélek indít. Ha 
a lélek késedelmeskedik, akkor a próféta kijelel egyeseket, 
rájuk lehel, szemeik elé botot tart. Az ilyen egyént, azt 
hiszik, megszállja a lélek s szavait ihleteiteknek tartják. 
Az összegyülekezések alkalmával tíz hajadon égő lámpás-
sal környezi a prófétát. A jelenések könyvét becsülik leg-
többre a szentírásból, s azt hallgatják legszívesebben, a 
ki legjobban tud János misztikus nyelvén beszélni. A 
rendőrség üldözi őket, mert azt állítják, hogy a legújabb 
próféta követői a legdurvább erkölcstelenségbe merültek. 

P á l y á z a t . 
A bányai ágost. hitv. evang. egyházkerület asródi 

leánynevelőintézetnél a jövő 1896/97-ik iskolai év kezde-
tével elfoglalandó két polg. iskolai és egy rajz-tornatanűói 
állomásra pályázatot hirdetünk. 

A megválasztottak kötelesek lesznek a megállapított 
tantárgy-csoportosítás szerint heti 24 órát tanítani és a 
megszabott sorrend szerint váltakozva a bennlakó növen-
dékekre felügyelni. 

Javadalmazás'. Évi 500 o. é. frt fizetés, a törvényes 
korpótlék s nyugdíjigény és teljes ellátás ú. m. élelmezés, 
külön szoba, fűtés, világítás, takarítás és mosás. 

Pályázhatnak prot. vallású, polgári iskolai képesí-
téssel bíró tanítónők megjegyezve azonban, hogy kezdő 
tanítónők egyelőre csakis ideiglenes minőségben fognak 
alkalmaztatni. 

Pályázók a keresztlevéllel, oklevéllel, egészségi bizo-
nyítványnyal és eddigi netaláni alkalmazásukról szóló 
okmányokkal kellően felszerelt folyamodványukat folyó é. 
július l-ig alulírott címére küldjék be. 

Kelt Budapest 1896. május 20 
A kerületi elnökség megbízásából: 

Falvay Antal, 
mint a kerül, intézet bizotts. jegyzője. 

Budapest, Deák-tér 4. sz.. II. em. 6. 

Pályázat tanári állásokra. 
A gyönki ev. ref. algimnáziumban f. évi szeptember 

l-jén elfoglalandó két tanári állásra ú. m. 
1. Magyar és latin nyelvi. 
2. Mennyiségtan és mértani rajzi tanszékre pályázat 

hirdettetik. 
Rendes tanári évi fizetése 850 frt, 150 frt lakbér 

és 40 forint ötödéves pótlék. Ez a fizetés idővel emel-
kedni fog. 

Okleveles pályázó hiányában helyettes tanár alkal-
maztatik 800 frt évi fizetéssel, 100 frt lakbérrel s kilá-
tással arra, hogy oklevele megszerzése után rendes tanárrá 
választatik. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 



Előnyben részesülnek azok, a kik a torna, ének vagy 
szépírás tanításában is jártasok. 

A megválasztott rendes tanár az országos közép-
iskolai tanári nyugdíjintézetnek tagja leend. 

A pályázók a gimnáziumi fentartótestület elnökéhez 
címzett folyamodványukat okmányok csatolásával folyó 
évi június 18-ig a gimnázium igazgatójához adják be. 

A gimnázium fentartótestület elnökének megbízá-
sából : 

Gyönkön, 1896. május hó 20-án. 

1—2 
Szentes János, 

gimnáziumi h. igazgató. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-

názium igazgató-tanácsa a történelem-földrajz tanszékre 
pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású, a kijelölt tanszakra 
képesített okleveles tanárok, vagy tanárjelöltek; a meg-
választott tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek kö-
teles tagja lesz. 

A rendes tanár fizetése 1200 frt, 200 frt lakpénz 
az egyházi pénztárból havi részletekben és négy ízben 
50—50 frt ötödéves korpótlék. A helyettes tanár fizetése 
800 frt, szintén előleges havi részletekben kiszolgáltatva. 

Pályázók folyamodványaikat folyó évi június 15-ig 
alólírott elnökségnél nyújtsák be. E folyamodványukban 
életkoruk, vallásuk, családi állapotuk, hadkötelezettségi 
viszonyaik, képesítésök, eddigi netaláni alkalmazásuk, ok-
mányokkal igazolandók. 

A megválasztott tanár egy évi sikeres működés 
után állandósíttatik, hivatalát folyó év szeptember l-jén 
tartozik elfoglalni. Szükség esetén köteles más rokon tan-
tárgyakat is túlterheltségének kikerülésével szintén előadni. 

Kelt Kisújszálláson, az ev. ref. főgimnázium igazgató-
tanácsának 1896. évi május 21-én tartott gyűlésében. 

Gulyás Lajos, 
ev. ref léikész, igazg. tanács-

1—2 elnök. 

Pályázat ének- és zenetanítói állomásra, 
A h-m.-vásárhelyi ref. főgimnáziumban újonnan 

felállítandó ének- és zenetanítói állásra, melvlvel 800 frt 
törzsfizetés, a mellékilletmények élvezése, az országos 
tanári nyugdíjintézetben való részvétel van összekötve, 
képesített református egyénekre nézve ezennel pályázat 
hirdettetik. 

A tanító a fennálló tanterv és a helyi megállapodá-
sok értelmében az éneket és zenét tanítja a főgimná-
ziumi növendékeknek s hivatalát í. évi szeptember l-jén 
tartozik elfoglalni. 

A folyamodványok és mellékletei (keresztlevél, képe-

sítettségi, szolgálati, védkötelezettségi és érettségi bizony-
latok) ez évi június hó 20-ig Szeremlei Sámuel elnök-
lelkészhez küldendők be. 

Bővebb értesítéssel szolgál a főgimnáziumi igaz-
gatóság. 

H.-M.-Vásárhelyen, 1896. május hó 23-án. 

1—2 Szeremlei Sámuel. 

Pályázati hirdetés tanári állomásra. 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület államilag segé-

lyezett pápai ev. ref. főgimnáziumához, a német nyelv 
és irodalom rendes tanári tanszékére, pályázat hirdettetik. 

A megválasztott tanár köteles a főgimnázium III. és 
VIII. osztályaiban a német nyelvet, s esetleg valamely 
rokontárgyat az egyházkerület által évenkint megállapított 
tantárgycsoportosítás szerint heti 20 óraszámig eltanítani. 

Az ezen tanszékre megválasztott tanár évi fizetése 
1200 frt alapfizetés, 200 frt lakbérilletmény, 5 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 mű-
ködött volt, s az igazgatótanács tudomása szerint kiválóbb 
érdemeket szerzett tanár is pályáz, illetőleg választatik 
meg a hirdetett állomásra tanárul: az az 1400 frt, vagy 
épen az 1600 frt alapfizetéssel rendszeresített második és 
első fizetési osztályú állomásra megválasztatásával egy-
idejűleg előléptethető. 

Ezen tanszék betöltése a nmélt. magv. kir. vallás- és 
közoktatási miniszter hatáskörébe tartozik. Ennélfogva 
pályázók felhivatnak, hogy az állomás betöltésére jogo-
sított hatósághoz intézett folyamodványukat, keresztelő le-
velükkel, végzett tanulmányaikat, tanári képesítettségüket, 
eddigi szolgálatukat, egészségi állapotukat, védkötelezett-
ségüket igazoló bizonyítványaikkal együtt 1896-dik évi 
június 25-ig küldjék be főtiszt, és méltóságos Antal Gábor 
dunántúli ev. ref. püspök úrhoz Ácsra, Komárom m. 

Megjegyeztetik, hogy csak ev. ref. vallású egyének 
pályázatai vétetnek figyelembe. A megválasztott, illetőleg 
kinevezett tanár, az országos tanári nyugdíjintézetnek 
jogosított és kötelezett tagja. 

Állomását a kinevezett tanár 1896. szept. 1-én szak-
tudományához tartozó értekezéssel köteles elfoglalni, 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 
nem bíró tanárjelölt választatnék meg helyettes tanárul, 
annak évi fizetése 800 forint leend, egy év alatt tartozik 
oklevelét megszerezni, s ha a kívánalmaknak megfelel, 
akkor a rendes tanárok fizetési osztályába besoroztatik. 

Kelt Pápán, 1896. május 16. 

Darányi Ignácz, 
főiskolai világi gondnok. 

Czike Lajos, 
2—3 főiskolai egyházi gondnok.. 

BORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPK8TRN. 



OTE 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX. kerület, Pipa-utca Í13. szám, hová a kézi ra tok 

cimzendök. 
K i a d ó - h i v a t a l : 

Hornyánszky Viktor ltönyvkereskedése (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 vasárnap. 

Előfizetési ára : 
Félévre : 4 frt BO kr ; egész évre : 9 frt. 

Egye.? szám ára %0 kr. 

Egyetemes evang. theologiai fakultás. 
Az ág. hitv. ev. testvéregyház vezérférfiait 

nagyfontosságú kérdés foglalkoztatja. A pozsonyi 
theologiai akadémia e végre kiküldött albizott-
ságától nagyszabású munkálatot kaptunk, mely-
nek az a veleje, hogy a jelenlegi liárom ev. theo-
logiából az alapok és a tanerők szerződésszerű egye-
sítésével Pozsonyban eggetemes ev. theologiai fakultás 
szerveztessék. A munkálatot, melynek érdemleges 
méltatására még visszatérünk, most röviden a 
következőkben ismertetjük. 

Az egyesítés eszméjét mult év őszén Gyurátz 
Ferencz püspök vetette fel a theologiai nagybi-
zottságban, mely Zelenka P. püspök elnöklete alatt 
albizottságot küldött ki az egyesítés lehetőségének 
és módozatainak tanulmányozására s egyszers-
mind az ez iránt való javaslattételre. A kiküldött 
albizottság elnökének indítására az egyesítést 
célzó előmunkálatok azóta meg is történtek. A 
pozsonyi theologiai akadémia és a soproni, meg 
eperjesi theologiai intézet tanári kara az egye-
sítés ügyében indokolt javaslatot készített, fel-
tüntetve abban a theologiák vagyonát (az ala-
pítványok természetének megjelölésével), évi költ-
ségvetését és a hallgatók számát. Ezekből a 
jelentésekből az albizottság előadója, dr. Masznyik 
Endre részletes jelentést és indokolt javaslatot 
készített, a melyet a kiküldött albizottság a kö-
vetkező jegyzőkönyvi határozat alakjában egy-
hangúlag magáévá tett: 

Tekintettel a zsinati alkotmánynak a theol. 
főiskolákra vonatkozó s végrehajtásra váró ren-
delkezéseire s különösen is a lelkészképzés egye-
temes jellegére s érdekeire, a theologusok cse-
kély számára, a közegyház s egyes kerületek 
pénzügyi viszonyaira és az adott helyzetre és 
viszonyokra: 

1. Az egyetemes theol. akadémia és a két 
testvér theol. intézet egyesítését szükségesnek 
és megvalósítandónak tartja; 

2. az egyesítés a soproni és eperjesi theol. 
intézetned az egyet, theol. akadémiába Pozsony-
ban való beolvasztásával történjék s az ekként 
létesítendő intézet e nevet viselje: »Az ág. hitv. 
ev. keresztyén egyház egyesített (pozsony-sopron-
eperiesi) theol. fakultása Pozsonybana; 

3. az egyesítés kezdődjék meg már az 
1896/9 7-iki tanévvel olyanformán, hogy az egyet, 
theol. akadémián üresedésben levő s újonnan szer-
vezendő tanszékek a más két intézeten működő 
erők felhasználásával töltessenek be; az ezen 
intézeteken ekként megüresedő helyek pedig 
többé rendes tanerővel be ne töltessenek, esel-
leg a tanfolyamok redukáltassanak, legkésőbb 
hat év múlva pedig úgy a soproni, mint az 
eperjesi theologiák szüntettessenek meg; 

4. az egyesítésből újabb teher a jelenlegi 
két theologiai intézetet fentartó hatóságokra ne 
háramoljék; 

5. az egyesített theol. fakultás kormányza-
tába való megfelelő befolyás a jelenlegi két theol. 
intézetet fentartó hatóságoknak is biztosittassék; 

6. az egyesített theol. fakultással kapcsolat-
ban seminarium ós internátus szerveztessék; 

7. tekintettel arra, hogy a két theol. intézet 
alapjainak jövedelme évről-évre növekedni fog, 
holott a pozsonyi gyülekezet a maga járulékát 
az egyet, theol. akadémia fentartását illetőleg 
már szerződésileg szabályozta, az új fakultás 
Pozsonyban való szervezését módjához képest a 
pozsonyi gyülekezet is áldozatkészséggel karolja 
fel s ez iránt megnyugtató nyilatkozatot tegyen; 

8. az egyesített theol. fakultáson a tanárok 
fizetésének, lakáspénzének, korpótlékának s nyug-
díjának ügye rendeztessék, az akad. szervezete, 
ügyrende pedig revisio alá vétessék. 

Közelebbről a fakultás költségvetése az egye-
sítés esetén rendelkezésre állandó évi jövedelem 
alapján legalább is a következők szemmel tar-
tásával állapíttassék meg: 



A) Személyi kiadások: 

1. Hét rendes tanár fizetésére s korpótlékára 
(per 2400 + 400 + 200) . . 21,000 frt 

2. Egy rendkívüli, esetleg magán 
tanár fizetése s lakáspénze 
(1000 + 3 0 0 ) 1300 frt 

3. Igazgató tiszteletdíja . . . 300 » 
4. Szolga fizetése 450 » 
5. Könyvtáros tiszteletdíja . 100 » 
6. Jegyző » . . 50 » 
7. Enektanító » . . 200 » 

B) Dologi kiadások: 
8. Fűtés (300) könyvtár (500) 

vegyes (500) 1300 frt 
9. Épület bére 400 » 

Összesen: 25,100 frt 
Erre a fedezet 24,000 » 

Hiány: 00.658 f r t 

E hiányt bőven pótolják a növekvő alapok 
jövedelmei s más források. 

Ez alapon javasolja — szintén egyhangúlag 
— az albizottság: 

1. közölje eleve a theol. akad. nagybizott-
ság az egyesítésre vonatkozó előadói javaslatot 
és saját véleményét a két theol. intézet fentartó 
hatóságaival és szólítsa fel őket, hogy az egye-
sítés eszméjét magukévá téve s theologiai inté-
zetük fokozatos megszüntetését előre kimondva, 
a pozsonyi gyülekezet eljárásának mintájára szer-
ződésszerűig adják át intézetüket az egyetemes 
egyháznak a szervezendő egyet, theol. fakultásba 
való beolvasztás céljából s hogy ez iránt való 
nyilatkozatukat már a legközelebbi, esetleg rend-
kívüiileg összehívandó egyet, gyűlésen tegyék meg; 

2. szólítsa fel a theol. akad. nagybizottság 
az egyetemes gyűlést, hogy a theol. akadémián 
az egyesítés és a theol. szakoktatás s lelkész-
képzés érdekében a társintézetek személyi s pénz-
ereje felhasználásával minél előbb két új tanszéket 
szervezzen. 

3. a theol. akad. nagybizottság pedig a je-
lenleg üresedósben levő vagy megüresedő theol. 
akad. tanszékeket már az 1896/97. tanévre töltse 
be s ugyanakkor nyissa meg a theologusok szá-
mára tervezett ottbont is. 

Az előadó munkálata miután elmondj a az 
egyesítés eszméjének genezisét, meggyőzőleg ar-
gumentál az egyesítés szükségessége mellett. 
Nyíltan kimondja, hogy az ág. hitv. ev. egyház 
mai lelkészkópzési rendszere tarthatatlan. Van 
három theologiája, ele többé-kevésbbé mindenik-
nek hiányos a fölszerelése, silányul fizetett, 
kevésszámú a tanereje, kevés az anyagi ereje 

ós oly csekélyszámú a hallgatósága, hogy a három-
ban együttvéve alig több hatvannál a theologusok 
száma. Ezek közül az intézetek közül egyik sem 
felel meg az Egyházi Törvény (216—221. §.) 
követelményeinek, nem még a pozsonyi egyete-
mes theologiai akadémia sem, melynél a tanárok 
száma, fizetése stb. szintén nem akadómiaszerű. 
Arról meg, hogy az egyház mind a három theo-
logiáját az Egyházi Törvény követelményeinek 
megfelelő fakultása fejleszsze, a fentartó testüle-
tek anyagi erejének elégtelensége miatt szó sem 
lehet. 

Ily körülmények között arra kell igyekeznie 
az egyetemes egyháznak, hogy a három hiányos 
theologia helyett egy jól fölszerelt theologiai 
fakultást szervezzen, mely díszére váljék a köz-
egyháznak, megfeleljen a theol. tudományosság 
követelményeinek s a lelkészképzés és nevelés 
gyakorlati szükségeit mind egyházi, mind hazai 
szempontból teljesen kielégítse. Ilyen erőteljes 
egyetemes theologiai fakultás pedig jelenleg a 
három evang theologia alapjainak szerződésszerű 
egyesítéséből, illetőleg a két theologiai intézetnek 
az egyetemes theologiai akadémiába való beol-
vasztása által szervezhető. Az ilyen egyesítés, 
úgyszólván, a szivek közös vágya; mellette foglal 
állást a három theologia tanári kara is. 

A hely kérdésére nézve azonban nem ily 
teljes az egyetértés. A pozsonyi tanári kar Po-
zsony mellett van s oda hajlik a soproni theo-
logiai kar is; ámde az eperjesiek Budapesten, az 
egyetemmel kapcsolatban óhajtják szervezni az egye-
temes theologiai fakultást. Az előadói munká l a t 
azonban, bár az egyetemes theologiai fakultást 
szintén szívesen látná Budapesten, de rendkívül 
költséges volta miatt s a hol a mostanin három 
kis nyomorúság helyett utoljára is egy nagy 
nyomorúság volna az eredmény, a maga részé-
ről szintén Pozsony mellett foglal állást, mint-
hogy ott a pozsonyi gyülekezet nagy áldozat-
készsége mellett a mostani akadémia keretében 
célszerűen ós olcsón volna szervezhető az egye-
temes theologiai fakultás. 

Az egyesülés módjára nézve azt javasolja 
az albizottsági munkálat, hogy a soproni ós eper-
jesi intézetek fenntartó hatóságai kössenek szer-
ződóst az egyetemes egyházzal, szolgáltassák be 
az egyetemes theol. pénztárba a szorosan vett 
theologiai alapok biztosított jövedelmét, a mi 
Sopron részéről 6700 forint, Eperjes részéről 
3680 forint 28 kr., összesen tehát 10,380 forint 
28 kr. évi járulók lenne; ellenszolgáltatásul a 
soproni és eperjesi theol. intézetek fentartó ha-
tóságainak a theologiai fakáltás kormányzásába 
megfelelő befolyás biztosíttatnék. 

Az egyetemes theologiai fakultás az egye-



temi fakultásokkal teljesen egyenlőképen volna 
szervezendő. Nyolc rendes és egy rendkívüli 
tanár, 2400 frt törzslizetés, 600 frt lakáspénz, 
megfelelő korpótlékkal és nyugdíj-jogosultsággal 
volna a fakultásba beállítandó. A theologiai fa-
kultás továbbá a lelkésznevelés gyakorlati szem-
pontjából theologiai seminariummal és interna-
tussal vagy theologusok otthonával volna össze-
kapcsolandó. 

íme, ily módon tervezi az előadói és bizott-
sági munkálat az egyetemes evang. theologiai 
fakultás szervezését. A nagyfontosságú tervezetre 
alkalmilag még visszatérünk, 

Váradi F. 

ISKOLAÜGY. 
Értesítés és felhívás 

a II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus érdekében. 

Napról-napra tömegesen érkeznek tudakozódások a 
fővárosból és vidékről a II. Országos és Egyetemes 'fan-
ügyi Kongresszus elnökségéhez a kongresszus üléseinek 
időrendjéről, a tagok számára nyújtandó kedvezményekről, 
jelentkezésük módjáról és határidejéről. 

Hogy az érdeklődésnek minél könnyebben és minél 
szélesebb körben tehessünk eleget, e körlevélben foglaljuk 
össze a kongresszusról szóló fontosabb tudnivalókat. 

Együttal, hogy tisztelt kartársainknak, a tanároknak, 
tanítóknak, kisdedóvóknak s általában a közoktatás és a 
kongresszus iránt érdeklődőknek a tagsági jelentkezést 
megkönnyítsük, jelen köriratunkhoz gyűjtő-ívet mellékelünk. 

Tisztelettel kérjük az egyesületeket, testületeket és 
köröket, a tanítás- és nevelésügy munkásait, barátait, hogy 
a gyűjtő-íveken jelentkezni s az egy testület tagjai kon-
gresszusi tagsági díjaikat (személyenként 2 frt) együttesen 
beküldeni szíveskedjenek. 

A jelentkezés határideje június 12-e. Ezen az 
időn túl jelentkezők ellátásáért vasúti kedvezményben való 
részesítéseért a felelősséget nem vállalhatja magára a ren-
dező bizottság. 

A tagsági jelentkezések és pénzek Mauritz Rezső 
főreáliskolai igazgató úrhoz, a rendező bizottság pénztáro-
sához (Budapest, Lovag-utca 18.), egyéb tudakozódások 
a kongresszus elnökségéhez (állandó iroda: Budapest József-
körút 8., a Magyar Tanítók Kaszinójában) intézendők. 

A kongresszusról a következőkben foglalhatjuk össze 
értesítésünket: 

A kongresszus tanácskozásának időrendje. 

A kongresszus július 2-án délután tartja előértekez-
letét; ugyanez nap délelőtt az V. egyetemes tanítógyűlés 
előértekezlete lesz. A kongresszus 3-án reggel nyílik meg 
és 8-án zárja be üléseit. Az összes ülések három nap és 

pedig 3-án, 6-án és 8-án délelőtíönkint fognak tartatni. 
A szakosztályok ülései 4-én és 7-én délelőtt és délután 
s esetleg 6-án délután lesznek. A többi napok délutánjai, 
valamint 5-ike, vasárnap, egészen a kiállítás megtekinté-
sének, ünnepélyeknek, kirándulásoknak vannak szánva. 

Egyesületeknek, testületeknek a kongresszussal kap-
csolatos közgyűlései a kongresszust követő napokon, ú. m. 
9-, 10- és 11-én, vagy a közbeeső szidjad időben (5-én 
és a szabad délutánokon) lesznek. 

Tisztelettel kérjük az egyesületek elnökségeit a köz-
gyűlések mielőbbi bejelentésére, hogy helyiségről gondos-
kodhassunk. 

A kedvezmények . 

UtazdII-od osztályú jegygyei utazhatni az I-ső 
osztályon, III-ad osztályúval a ll-ikon és fél másodosztá-
lyúval a 111-ikon. E kedvezményes jegyeket a kongresszus 
rendező bizottsága eszközli ki. A közoktatásügyi és keres-
kedelmi miniszterek által engedélyezett az a különös ked-
vezmény, hogy a 400 frtnál több fizetéssel nem bíró nép-
tanítók, tanítónők és kisdedóvók ingyen utazhatnak Buda-
pestre a kiállítás idején, akkor is érvényes, ha az illetők 
a kongresszusra rándulnak fel. Megjegyzendő azonban, 
hogy vasúti igazolványaikat az Országos Kiállítás Igaz-
gatósága (Budapest, Városliget) útján fogják megkapni, 
közvetlenül, vagy esetleg a kongresszus rendező bizottsága 
közbenjárására. 

Olcsó lakások. Tömeges társas-lakások 32 krajcár 
napibér mellett. Egy szobában 10—20 személy fog elhe-
lyeztetni. Elkülönített fülkés lakások egyes családok részére 
személyenkint 50 krért. Egészen elkülönített szobák egy 
ágygval napi 70 kr. bérért, a második ágy 50 kr. Mind-
ezek a lakások iskolákban lesznek berendezve. Ezeken 
kívül gondoskodni fogunk vendéglői lakásokról napi 1—2 
forint árért. 

Kedvezményes étkezésről szintén fog gondoskodni a 
rendező bizottság később megállapítandó módon. 

Belépő jegyek a kiállításra. A kiállítás igazgatósága 
a rendező bizottság által öt jegyből álló füzeteket öt ko-
rona helyett két koronáért fog a tagoknak rendelkezésére 
bocsátani. E kedvezményes jegyek csak a kongresszus 
idején érvényesek. 

Egyéb tudnivalók. 

A kongresszus tagjainak fogadásáról, elszállásolásá-
ról, ünnepélyekről, jegyek elárúsításáról a Magyar Tanítók 
Kaszinója által alakított s Rózsavölgyi Gyula székes-
fővárosi tanácsnok vezetése alatt álló vendéglátó bizottság 
gondoskodik. Helyisége: Budapest. József körút 8., I. em. 

Az elszállásolás s utazás kedvezményében a kon-
gresszusi tagok családtagjai is fognak részesülni. 

Az elszállásolást illető kívánságok jún. 1-től 15-ig 
jelentendők be. 

A kedvezményes vasúti igazolványokat csak június 
20-a és 25-ike közti időben fogjuk kiszolgáltatni. 
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A kirándulásokat a Turista-egyesület tanítói osztálya 
rendezi. 

A rendező bizottság által kiadott »Értesítő« a kon-
gresszus idején naponkint jelenik meg s hozni fogja a 
napi programmot és a tanácskozások ismertetését. 

A tagok postaküldeményeinek rendes kézbesítéséről 
gondoskodni fogunk. 

Budapest, 1896. május hó 10 én. 
A II. Országos és Egyeteme; Tanügyi Kongresszus 

rendező bizottsága nevében: 
Nagy László, Dr. Heinrich Gusztáv, 

főtitkár. elnök. 

Néhány megjegyzés Bodnár Zsigmond 
tiltakozó levelére. 

Általánosan tudvalevő, hogy július első felében fog-
nak lefolyni a millennáris tanügyi kongresszus tárgyalásai, 
melyek méltán vannak hivatva elismerést, dicsőséget sze-
rezni a magyar közoktatás tevékeny harcosainak ezen az 
ezredéven. A kongresszus iránt nemcsak tanügyi körök-
ben, de általában a művelt magyar társadalomban oly 
nagyfokú érdeklődés mutatkozik, hogy valóban csak saj-
nálatunkra ad okot. ha a szinte ünnepélyes hangulatba, 
bármely irányban, valamelyes kárhoztató nézet is vegyül. 

Az is tudva van. hogy Bodnár Zsigmond egyetemi 
magán-tanár, ki iránt, mint kiváló tudományú, nagy szor-
galmú irodalomtörténész és aesthetikus iránt őszinte tisz-
telettel kell viseltetnünk, fölemelte kárhoztató szavait a 
kongresszus és az ezen résztvevő tanférfiak ellenében, 
megzavarván ez által nem csekély mértékben a kongresz-
szus iránt nyilvánuló egységes hangulatot. S a mit eddig 
egyáltalán nem szoktunk meg tőle, alaposan lerántotta 
az ő meglehetősen jelentékeny horderejű megjegyzéseivel 
nemcsak az egész mai romlott társadalmat, hanem — 
horrendum dictu — hazai közoktatásügyünknek szerinte 
nem kevésbbé romlott harcosait is. 

Elvitázhatatlan tény, hogy egy Bodnár Zsigmond 
véleménye, bármily körülmények közt is, mindig sokat 
nyom a latban, s épen azért vagyunk kénytelenek sza-
vainak nagyobb jelentőséget tulajdonítani. Más, nálánál 
kisebb tekintélyekkel szemben, a jelenlegihez hasonló eset 
előfordultával talán célszerűbb lenne az agyonhallgatás 
módszerét alkalmazni; de a mikor Bodnár Zsigmond ag-
godalmainak, sőt haragjának egész áradatát zúdítja a mi 
szegény közoktatásügyünkre: tiltakozását teljesen figyel-
men kívül hagyni nem lehet, sőt a tiszta igazság érdeké-
ben nem stabad. 

Szóval: Bodnár úr nem a leghizelgőbb világításba 
helyezte a mi ezredévi tanügyünket. Jól van ; azt tudtuk 
róla. hogy kiváló előszeretettel húzza rá minden fontosabb 
jelenségre a szellemi actió-reactiónak állítólag általa föl-
fedezett törvényét s hogy ehhez a találmányhoz, ha törik-
szakad is, csökönyösen ragaszkodik. E rendes szokásához 
híven, a jelen esetben sem tehetett másként, minthogy 
a millennáris tanügyi kongresszusra is ilyen szemüvegen 
át tekintsen, mely szemüvegen aztán most, a realismus-
nak úgynevezett alkonyán, óriásilag korrumpáltnak lásson 
mindent, a mi elébe kerül. Megteszi tehát tiltakozó észre-
vételeit, mert tapasztalni kezdi, hogy a véleménye szerint 
küszöbön álló idealismusnak nem sok hivére számíthat 
a jelenlegi tanférfiak körében. 

De hogy ily túlságos keményen csapkodja meg kriti-

kájával azokat, kiket a korhoiásnak ilyen magas foka tel-
jességgel nem illet meg, arra talán még maga Bodnár úr 
se.n számított. 

Mint igazi tudós, teljesen félülhelyezi magát ezen a 
gyarló emberiségen, s oly magas polcról veszi szemügyre 
az ide alant nyilvánuló dolgokat, a milyen magasságra 
mi, gyönge epigonok, egy könnyen nem igen kapaszkod-
hatunk. Kissé a pessimismus felé hajló világnézlete azt 
parancsolja neki, hogy elfoglalt magas álláspontjáról vala-
hogy le ne szálljon a nagy hibákkal tetemesen megrakott 
»érzéketlen tömeg*-be, mely valami különös véletlen foly-
tán, oly nehezen hajlandó bevenni az előrelátó próféta 
figyelmeztetéseit. Jobb neki élni külön, a megszokott saját 
világában, s magányába vonulva, elmélkedni a szellemi 
világ nagy kérdéseiről. 

* 
* * 

Kárhoztatja mindenekelőtt korunk általános erkölcsi 
állapotát. Ebben tagadhatatlanul igen sok igaza van. Ha 
nem áll is egészen az az állítása a maga valóságában, 
hogy immár megvetendőknek tűnnek fel azok a nézetek, 
melyek tizenöt év óta az emberiséget foglalkoztatták: az 
tény, hogy napjainkban az erkölcsi érzés épenséggel nem 
éli virágkorát. Hány önzetlen, a társadalom, közügy elő-
haladására. tökélyesbítésére irányuló törekvésnek kell nem 
egyszer meghiusulni a durva anyagi érdekek miatt! Hány-
szor vagyunk hajlandók kivonni saját becses egyénisé-
ségünlíet. mikor valamely magasztos eszme megtestesíté-
séről vagyon szó ! A politika, társadalom, vallás, irodalom 
terén egyaránt panaszkodhatunk égető sebekről, közös 
emberi gyarlóságokról, melyek megvoltak kisebb-nagyobb 
mértékben már régebben is, a mióta c.-ak a Plátó »két-
lábú tollatlan állata* él ezen a földtekén. 

Aránylag még legtöbb kivetni valót, az orvoslást 
legjobban sürgető sebeket találunk jelenleg a társadalom-
ban és az irodalomban. Bár nem áll utolsó helyen e te-
kintetben a politika és a vallás sem. Amabban jónak 
látja kiki a maga malmára hajtani a vizet, minden vala-
mirevaló szentnek maga félé hajolván a keze, az általá-
nosan bevett szokás szerint; emebben pedig hova-tovább 
nagy tért hódít magának a semmivel sem törődés, hitünk 
igazainak könnyelműen semmibe sem vevése, s az a nagy-
fokú vallástalanság, melynek legsajnálatosabb bizonyságai 
a folyvást üresedő templomok. 

A társadalmi élet szomorú képét tárja elénk az er-
kölcsi érzések meglazulásának. Majdnem el lehet mon-
dani. hogy a nőknek joggal megkövetelhető tisztelete, az 
emberiség örökéletű jogainak elismerése kivesző félben 
van, s ezeknek helyet a dolgok rendes menetére korlá-
tozólag ható gondolkozásmód. s a szép, jó és igaz örök 
tanaiért való lelkesedésnek léha figyelmen kívül hagyása 
foglalja el. 

Az irodalomról pedig akár jobb nem is szólani; 
ez a többinek a hibáit is alighanem egyesíti magában 
A fő a frivolság. Hogy ez ne hiányozzék: kiváló gondja 
van rá az irodalmi tisztesség legszentebb érdekeit mellőző 
könyvárusoknak, (persze ez szól mindazoknak, a kiket 
illet.) kik. ösztönöztetve a minden más tekinteteket sa-
rokba szorító anyagi érdekektől: a világért sem mulasz-
tanák el azt. hogy úgynevezett *kapós', ingerlő szellemi 
csemegékül szolgáló tákolmányokkal örvendeztessék meg 
a hűséges olvasóközönséget. És — vakulj magyar, ne 
láss tót — az ilyen áldott természetű könyvárusok és 
kiadók szépecskén gyarapodnak. Istenem, mily kegyetlenül 
mostoha gyermekei is az irodalomnak még most a mi 
vallásos irodalmi termékeink! Ugyan mikor jő el végre 



az a boldog idő, mikor a nagy olvasóközönség elismeri 
vallásos iratainknak az őket megillető helyét az irodalom-
ban, s a kor elfordul a léha. érzékingerlő olvasmányoktól! 

* * * 

A mint látszik tehát : Bodnár úrnak korunk általá-
nos erkölcseiről alkotott nézeteiben sok igaza van. De 
mód fölött túlzott. és kevésbbé helyes megjegyzésekre 
ragadtatja magát nagyérdemű tudósunk azon álláspontján, 
a mit hazai tanügyünkkel szemben elfoglal. 

Nem kis mértékben elfogult és kevésbbé méltányos 
indulatokat kell észrevennünk az ezt illető megjegyzéseiben. 
Lehet, hogy egyéni motívumok, saját szomorú tapaszta-
latai vezették őt következtetései folyamán, de bármint 
legyen is: kifakadásai nagy mértékben helytelenek. 

Hát annyira megvetni és gyűlölni valók a közok-
tatásügy terén munkálkodó tanáraink, hogy Bodnár úr 
őket > erkölcsileg közönyös és fensőbb eszmei gondolko-
dásra képtelen (!?) férfiaknak* képes elnevezni?! 

Hát oly nagy bűne van tanárainknak, a miért rea-
listák (Bodnár úr szerint), hogy még csak érdemesnek 
sem tartja közéjük ereszkedni? 

Óh kérem, Bodnár úrnak ez egyszer nincsen igaza! 
]\'int nagy idealista, legalább annak mutatja magát, 

mód felett haragos az egész tanárságra, mint »korlátolt 
realisták«-ra azért, mivel nem állanak olyaténképen az 
üdvözítő idealismus szolgálatában, mint a hogyan azt 
Bodnár úr szeretné. E fölötti elkeseredésében aztán haj-
landó tőlük elvitatni mindennemű tudományos haladást, 
a tanügy terén esetleg kivívott minden legcsekélyebb 
érdemet is. Ezt csakis a nagyfokú elfogultság szülheti. 

Eszembe jut a dr. Schack Béla cikke, mely nem is 
olyan régen az »Orsz, Tanáregyesületi Közlöny«-ben jelent 
meg. Ez az egy cikk az. melylyel a Bodnár úré méltán 
versenyezhet, s mely nagy konsternációt idézett elő a 
tanártestületben. E cikkben azért aránylag több igazsággal 
lehetett találkozni, mert ez legalább azt vetette szemére 
tanárainknak, hogy irodalmi munkálkodásra ab.^olute semmi 
sülvt sem fektetnek: hogy a szakirodalom és tudomány 
előbbrevitelére célzó törekvéseknél sokkalta többre becsülik 
a kártyázást, a bort. meg a vadászatot. 

E cikken jóval felülemelkedik a vádak súlyossága 
tekintetében a Bodnár úré, s szinte csodálkoznunk kell 
azon, hogy egyes észrevételeire eddigelé nem hallottunk 
tiltakozó hangokat az illetékesek részéről. Avagy talán 
csakugyan rohad valami Dániában ? ! 

Bodnár úrnak tehát hire-nyoma sem lesz az ezred-
évi tanügyi kongresszuson. Teljes ellentétbe helyezte magát 
annak tagjaival, mint szerinte ^érzéketlen tömeg*-gel, a 
kiktől egyáltalán nem tételez fel semmi jót, semmi életre-
valót. A kongresszusnak pedig előreláthatólag nagy sikere 
lesz. melyből mit sem fog levonni a Bodnár Zsigmond 
tiltakozása; sőt — ki hinné? — sok szép határozatot 
fognak hozni azok a tanférfiak, a kik még eddigelé nin-
csenek áthatva a szellemi haladás törvénye nagy feltaláló-
jának tanaitól. Csak ostorozza Bodnár úr korunk romlott 
erkölcseit, de ne bántsa annyira jóratörekvő tanárainkat! 
S míg a szellemi világ nagy kérdéseiről elmélkedik: majd 
csak rájön arra is, hogy mégsem olyan rossz emberek a 
tanügy munkásai, a kik között való megjelenését nem 
engedi túlságos — önérzete. 

l f j . Zsoldos Benő. 

T Á R C A . 

Dicséreteink szerzői. 
A kik tudják, azok tudják, a kik pedig nem tudják 

— kivált a fiatalabb gárdabeliek — szívesen veszik, ha 
megismerkedhetnek énekeink szerzőivel. 

Van a szerzők között 29 prédikátor, 4 professzor, 
1 traciusi curator, 1 orvos, 1 főhadnagy, 1 senator, egy 
ismeretlen foglalkozású ember. 

A 29 prédikátor közül : 
1. Lenguel József szalacsi prédikátor, irta az 1, 13, 

19, 30. 39, 55, 66. 67. 68, 78. 80, 82, 84 85. 86, 87. 88, 
89, 90. 91. 94. 95. 147, 158, 192, 196, 220, 227, 231, 
23H, 221 énekeket egymaga 30 éneket, Vannak benne 
nehézkesek, mint a 66, 68. meghatók, mint az 1, 19, 
147, 82. A katekbismusi énekek nagy részben ő tőle valók. 

2. jKeresztesi József ugyancsak szalacsi prédikátor 
írta a 2, 12. 14, 18, 31. 32 /38 . 52, 56, 79. 96, 97. 9 8 -
106. 159, 163, 169, 178, 183, 186, 191. 197, 201. 219, 
22 ^ 226, 228. 230 énekeket, tehát 32. Müvei szépek, de 
nehézkesek, mint. a 18, 31, 32, 38. De már a 79, 163, 
178 igen könnyű, kedves énekek. 

3. Balog Mózes, balogi prédikátor, írta a 4-ik éne-
ket újévre. 

4. Szilágyi Mihály, hamvai prédikátor. írta a 10. 
11, 24-ik éneket. Erős dogmatikai színezetű művek. 

5. Földvári József debreceni prédikátor, írta a 28. 
47, 189 énekeket. Övé hát a buzgón énekelt dicséret »E 
húsvét innep-java«. Övé az »E pünkösd innepében*-i igen 
szép, igen kedves felállói ének. De ugyancsak ő a szerzője 
a naiv, gyermeki hittel teljes »Ne búslakodjál, óh le én 
lelkem* című éneknek, Nagyon mély érzésű költői lelkű 
ember volt. Örök igazságú szavai ezek: 

»Az igaz boldogság nem áll ebben, 
Mert az mind elmúlik: 
Mennyi földi jó van kezemben, 
Megelégedés, kegyesség 
Ez az igazi nyereség.« 

6. Nádasicai András, szilicei prédikátor, írta a 44-iket. 
Nehézkes. 

7. Szüts György, görgei prédikátor. írta a 45-iket. a 
61-iket módosította. Énekei szépek. 

8. Keresztesi Ábrahám, színi prédikátor, írta a 46 
és 49-iket. 

9. Szilágyi Bálint, prédikátor, írta 50-iket. 
10. Láczai József, pataki prédikátor 51. 62. Gyö-

nyörű, buzgóságra keltő, mély kálvinista töredelmességet 
mutató énekünk ^Kegyes lelkek az Urat dicsérjétek* tehát 
az övé. E műve után Földvári mellé helyezem. 

11. Lukács István, szoboszlói prédikátor az 53, 57, 
133 — 134, 135, 136. Kevés költői véna! 

12. Nagy István, böszörményi prédikátor 15, 40. 
57, 58, 124, 125. 126, 128, 129, 130, 131, 132. Kiemel-
kedik a házasságkötéskor mondandó éneke a 125. és az 
örök szépségű »0h könyörgést meghallgató* kezdetű di-
csérettel. Nagy Istvánt Láczai és Földvári mellé helvezi 
a 130-ik ének. 

13. Bajnóczi János, szalontai prédikátor a 107-től a 
123-ig való katek. énekeket írta Kiemelkedik a 116. »Uram 
téged tisztelünk«. 

14. Kovács József, halasi prédikátor 148, 149, 150, 
151, 161. legtöbbet használt hétköznapi énekneik. 

15. Diószegi Sámuel, debreceni prédikátor 172, 
173. 179. »Kegves Jézus« és »Dicsőült helyeken* című 



énekei mély érzésű léleknek tüntetik fel. Megilleti a hely 
Nagy István, Láczai és Földvári mellett. 

16. Gál András, gönci prédikátor 180,r 187, 193, 
218. Ez utóbbi igen szép és hangulatos. »Úgy tetszik, 
halva fekszik a természet, Mivel tündöklő fénye el-
enyészett.* 

17. Toot István, zsajtai prédikátor, 184, 217. 
18. Balog Pál, ecsegi préd. 198, 202, 203, 205. 
19. Balog Ab rahám, szántai prédikátor 199. 
20. Juhász András, erdő-bényei prédikátor 207, 208, 

209, 212, 213. Csapásokban mondandó énekek. 
21. Palóczi Pál, tolcsvai prédikátor 214.f 
22. Nádasicai József, tarcali préd. 215. Árvíz után. 
23. Liszkai Sámuel, abarai prédikátor 224, 232. 
24. Kornádi Nagy Mihály, doroghi prédikátor és 

tolnai esperes 93. Keresztyéni megnyugvást tanúsító ének. 
Ez az egy mű is a nagy írók, egy Diószegi, egy Láczai, 
egy Földvári mellé emeli. Óh de bölcsen írja: A valóságos 
iyaz jót, az Úr meg nem tagadja. Nagy gazdagság és 
rakott bolt nem fö jó stb. Van jó lelkiismereted. Elég. 
ezzel beérheted. 

25. Kemény János, szilvási prédikátor 174. 
26. Bacsó János, borsodi prédikátor 191. 
27. Breznyai István, gálszécsi prédikátor 228. 
28. Szakács Mihály, sarkadi prédikátor 235. éneket. 
29. Bátori István, serkei prédikátor, gömöri esperes 

3, 22, 33, 237, 238. Áz év utolsó napjára, két éneke 
megkapó. 

Á 4 professor közül: 
1. Budai Ézsaiás, debreceni prof. 6, 24. Nagyon 

szép mindkettő, kivált ez utolsó. 
2. Varga István, debreceni prof. 35, 36, 63. Igen 

kedves éneke mind a három egyházunknak, kivált az utóbbi 
nélkül kiányos lenne a karácsony. Krisztus Urunknak ál-
dott születésén, Angyali verset mondjunk szent ünnepén. 
hangja tölti be az nap a kálvinista templomokat. 

3. Nagy Ferencz, pataki prof. 175, 195, 210. 211. 
Messze áll a két előbbi collegától. 

4. Beregszászi Pál, pataki ex. prof. 181. 182, 188. 
206, 216. 

Horváth Adám, külső-somogvi trac. curator, 7, 9. 
20, 34, 41, 59, 60, 69, tehát 8 énekkel mutatja ki val-
lásos lelkületét. Pedig a 69, 41, 34, 20, 7. még lendü-
letes is. 

Szentgyörgyi József debreceni orvos 83. 92, 140. 
152, 160. Á ki: »A szivem megalázván te hozzád megyek* 
és: >A nap immár elenyészett* kezdetű énekeket írta, 
írhatta az, nemcsak testi, de lelki orvos is volt. Helye a 
fent érintett jelesek mellett van. 

A qnietalt. főhadnagy Fazekas Mihály 28, 127. dicsé-
retekkel van a jegyzéken, csakhogy az elébb Földvárinál 
is följegyezve találom. 

Böszörményi Pál debreceni senator a 234-iket, Zom-
bori debreceni ember a 170-iket hagyták ránk. 

Ezeken kívül a 23-ik dicséret a régibb dicséretekből 
van átvéve Szőnyi Benjámin szentek hegedűjéből. 

37, 43, 171. a régibb dicséretekből. Szerző: Batizi 
András. 

72 is onnét. Szerző: Huszár Gál. 
236 is. Szerző: Szemel Imre. 
143 is. Szerző: Németi Mihály. 
146 is. Szerző: Szíjgyártó Mátyás. 
190 is. Szerző: Sachs János német kézműves és költő. 
A régi invocatiókat írta Katona István. 
A 137-ik dicséretet írta Luther. 
A 153-ik dicséret VlII-ik századbeli. 
<A 157-ik dicséret cseh atyafiaktól való. 

A 177-ik Simon ének IV-ik századbeli. 
A 229-ik Téged Úr Isten! mi keresztyének dicsé-

rünk és áldunk Atya, Fiú és Szentléleknek vallunk Am-
brosius milanói püspök szerzeménye. 

Jegyzetem nyomán írtam meg a fentieket. Ha té-
vedtem, forrásom tévesztett meg és a kiigazítást szíve-
sen veszem. Nekem lelki gyönyörűség e nagy embe-
rekkel való foglalkozás, mintegy társalgás. És elmerengek a 
koron, melyben nemcsak lelkészek, hanem világiak is 
megpendíték a szent lantot, katonák, orvosok, senatorok, 
coad. curatorok és pedig mily eredménynyel! Az orvos 
lantja ma is megrezdül estve sziveinkben, midőn leszáll 
a nap és elenyészik, reggeli érzéseinkben ma is segít ezt 
énekelni: Szivem megalázván te hozzád mégyek, Elődbe 
Istenem háladást viszek. Azután az a coad. curator mély 
dogmatikus, a mellett mély vallásos lélek volt! Virágvasár-
napján az ő lelke énekeli velünk: A nagy király jön, 
Hozsánna! Hozsánna! Áldozó csütörtökön az ő láng-
szavaival énekeljük: Szent egek! Minden boldogok haj-
léki! A nagy király jön: Nyíljatok meg neki! Megnyílott 
neked is az ég dicsőült lélek, ki több voltál a papnál. 
Oh bár követnék nyomdokidat! 

A nagy Budai Ézsaiás újévi és húsvéti, Varga István 
prof. mennybemeneteli és karácsonyi énekeivel hálára éb-
resztenek bennünket és csodálatra, hogy a tudományok 
nagy mestereinek nemcsak esze, hanem szive is nagy 
volt. A vallásos érzés oly dicsfényt hint előttünk fejökre, 
mely fényesíti nevüket, jellemüket, míg kálvinista egyház 
és templom lesz, mert nem akarom hinni, hogy jöhessen 
oly újító időszak, mely a kegyes lant szerzeményét elnémí-
taná. S ha jő olyan, annak egyháza nem lesz többé 
egyház s vallásos éneke nem vallásos ének, ünnepe nem 
Krisztus ünnepe. 

Mily vétek lenne az újítóknak a régi jót elhagyni, 
kitűnik már csak abból is, ha megtekintjük azon lehető-
séget, hogy a régi dicséretekből a 137-ik, a 153-ik, a 
190-ik, a 146-ik, a 37-ik dicséreteket kihagyják. Vájjon 
tudott volna-e a Lengyel, Földvári. Lászai, Diószegi, Budai 
Ézsaiások tábora, vagy tudna-e a mai kor hitetlen fia 
olyanokat írni? Kétlem. A * Jövel Szent Lélek Úr Isten* 
a »Menybéli Felséges Isten«. »Krisztus ki vagy nap és 
világ*. »Magasztallak én téged Isten! egeknek királyát* 
és a »Mire bánkódol óh te én szivem* című énekek ma 
is szépek, erejűkből nem vesztettek s a buzgóságot eme-
lik, a hitet erősítik, és az ügy leszen ezután is. Lám 
Ambrosius éneke mily régi, a Simeon éneke közel 1600 
éves, mégis szép. 

Ezzel azonban korántsem az a nézetem, hogy a 238 
dicséret mind megmaradjon. Ellenkezőleg. Én csak azokat 
az énekeket hagynám meg, melyek dicséretek, hymnusok, 
hitet erősítők, vallásosságot ébresztők és dallamosak. Minek 
nekünk az a 238 ének. mikor negyedét se énekeljük? s 
ha énekeljük, nem tudjuk jól énekelni. Legyen kevesebb, 
de jó, kedves, dallamos. Én még a kathekismusi énekek-
ből se hagynék meg többet, mint a melyek általánosak. 
S általában csak azokat, melyek hymnusok. Ezek szerint, 
szerény nézetem szerint a 238 ének közül megmarad-
hatna 91, de az is nyelvtanilag átjavítva. Ezen 92 gyöngy 
mellé azonban újabbkorú Lengyeleink, Diószegieink, Föld-
váraink írhatnának néhányat, átvethetnénk néhány jót 
az Erdélyi énekes könyvből, sőt az evang. testvérek énekes 
könyvéből is. így a könyv kisebb, de használhatóbb lesz, 
kevesebb, de jobban átérzett dallam. 

Senki meg ne botránkoznék, kérem, nézetemben, hisz 
teljesen egyéni s nem igényel magának tekintélyt. Ezek 
előrebocsátása után maradna. 

TJj évre: 1, 2, 5, 6. 



Virág vasárnapra : 7, 8. 
Nagy Péntekre: 12, 17. 
Húsvétra: 19. 22, 25, 26, 27. 29. 
Áldozóra: 35, 36. Megjegyzem, hogy a 35. nehézkes, 

de szép. 
Pünköstre: 37, 41, 45, 46, 47, 48. 
Adventre: 49, 50, 51. 
Karácsonyra: 60, 61, 63, 64, 65. 
Vasárnapra: 69, 74, 75. 77, 78. 79, 82. 84. 85, 

91, 93, 108, 111, 113, 115, 116, 130, 137. 
Köznapra: 139, 140. 141, 142. 144, 146, 147. 148, 

149, 150, 153, 155, 158, 160 
Bűnbánatra: 162, 163, 164. 
Úrvacsorázásra: 167, 172, 173, 174. 177, 178. 
Tavaszra: 179, 180. 
Nyárra: 185, 186. 
Csapásokkor: (tűz, vész, szűktermés, háború stb.) 189, 

190, 196, 200. 
Őszre: 191, 192. 
Télre: 216, 217, 218, 219. 
Házasságkötéskor: 125. 
Templomavatáskor: 233. 
Lelkészbeállításakor: 235. 
Év utolsó napján: 236, 237, 238. 
Ez a 91 dicséret, dicséret, és hivatott nagy szerzők 

műve. Ezeket vallásos lelkek teremtették. Mint Lengyel, 
Keresztesi, Budai, Földvári, Varga, Batizi, Horvát. Láczai, 
Nagy István, Diószegi. Gal András, Nagy Mihály, Bátori, 
Szentgyörgyi, Szíjgyártó, Sach János és Luther. 

Szekeres Mihály. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Egyházi beszédek Irta Diószegi Mihály túrkevei ev. ref. s.-lelkész. 

Ára 80 kr. Karcag. Sződi S. 1896. 8° 94. 1. 

Az ifjú nemzedék mozog, dolgozik. Egy-egy füzet 
egyházi beszédben adja jelét munkásságának. Mihelyt egy 
vékonyka kötetre való dolgozat összeíródik, a fiók rejte-
kéből a nyomdába s világ elé kerül A legtöbbjével semmi 
kár nem háramlanék egyházi irodalmunkra, ha e dolgo-
zatok örökre a fiókban maradnak, vagy legalább addig, 
míg idők folytával a legfejlettebb s gyakorlottabb tehetség 
valami értékesebbet produkálhatna. Egynémelyikben azon-
ban jelek mutatkoznak, a melyekből nyilván következtet-
hető, hogy nem mindennapi tehetséggel állunk szemben, 
hogy ki fog válni a sokaság közüi. fölibe emelkedik tár-
sainak, ha a viszonyok kedvezők lesznek, ha az élet le 
nem nyügzi, szárnyát nem szegi a fölfelé törekvő ifjú 
tehetségnek. 

Diószegi, a kinek dolgozatai az imént jelentek meg 
a fentebbi cím alatt, ez utóbbi sorozatba tartozik. Beszé-
dei formai és tartalmi hibákban sínvlenek; de láthatók 
bennök a tehetségnek nyomai. Főnöke és a túrkevei tekin-
télyes egyház hívei felismerték e nyomokat, valószínű, 
hogy többre is becsülték a valódi értéknél, a mi onnan 
származhatott, hogy a beszéd elmondva, különösen jó szó-
noki képességű ifjú által elmondva, más hatást szül, mint 
olvasva. Hisz ismeretes az az adoma, hogy egy jeles színész 

a görög miatyánkot oly megindítóan deklamálta el, hogy 
a debreceni publikum könyekre fakadt. így olvasva, csön-
des figyelemmel, szembetűnnek mindazok a fogyatkozások, 
a melyeket a szónoki előadás elfödöz. Ha az érdemes 
főnök úr Diószegi beszédeit soha nem hallotta volna elő-
adni. hanem úgy olvasta volna át, higgadt komolysággal: 
aligha buzdította volna őt a kiadásra; hanem azt mondta 
volna teljes jóakarattal : várjunk, lesz még azon a fán 
különb gyümölcs is. 

A mit állítottam, hogy e beszédekben vannak a tehet-
ségnek tagadhatlan nyomai; de szerkezeti, formai, tartalmi 
nagy hibák is, bizonyítom is. 

Tehetség nyilvánul az alkotásban, a gondolatokban, 
eszmékben, az előadásban. Nem általánosan mindenütt és 
mindenben; hanem elszórtan, hol itt, hol amott, mint 
kőben az érc. Most a felosztás, majd egy eszme, vagy egy 
szépen kifejezett gondolat csillámlik elé. De a keret, maga 
a massa, melyek e szemecskékben csillámlanak, a forma, 
a szerkezet, bántja érzékeinket. 

12 beszédet ád e füzet. 
Az első »Krisztus az üdvösség forrása« Cselek. 4. 

11 — 12. alapján, tehát merőben szövegszerűtlenül szól, 
hosszú bevezetés után, a felállított tételről ? nem arról, 
hanem 1. Krisztus személyiségéről, 2. munkájáról. Mind-
azáltal a befejezésben, hol a mondottakat röviden össze-
foglalja, konstatálja ő maga. hogy egészen másról beszélt, 
nem a kitűzött tárgyról, így végezvén előadását: »Fel-
mutattam előttetek Sz. J., hogy a hit és szeretet a keresz-
tyén embernek ama kincsei, melyeket a Megváltó Jézus 
egyedül adhatott s adott az emberiségnek*. Szóval olyan-
formán jár beszédeivel, mint a tapasztalatlan csónakos, 
elragadja az ár s nem ott köt ki, a hol akart. 

A tanító búzakalász, nyári beszéd Máté 12. 1. alap-
ján. Megint nem szöveghű; mert merész exordium után 
arról beszél, hogy mi tanulságokat hirdet a búzakalász? 

A farizeus, a bűnös asszony s az Űr. Bűnbánati 
Lukács 7. 36—50. alapján. Vizsgálja 1. az álnoklelkű 
farizeust, 2. a bűnös asszonyt, 3. Az Úr viszonyát min-
denikhez. 

Homiliaszerü beszéd. Jobb az előzőknél. 
Válaszszatok! 1. Kir. 18. 21. alapján. Ez már a 

textus nyomán halad. Felosztása a textusból fejlik ki. 
»Vizsgáljuk meg 1. a bűnt, a mely már választott, 2. az 
ingadozást, mely még választani nem mer, 3. az igaz 
hitet, mely mindenkor nyugodtan választ. A bűnt Akháb 
képviseli, az ingadozást Izrael népe, az igaz hitet pedig 
Illés próféta. E beszéd nyilván tanúsítja, hogy Diószeginek 
van alkotó tehetsége. 

Az ember és az isteni irgalom. Őszi beszéd. Jerem. 
8., 7—9. A költöző madarakról szóló ismert alapigék 
nyomán, tehát a szöveggel nagyon laza összefüggésben 
szól 1. az ember gyarlóságáról 2. a gondviselésnek az 
ember iránti nagyságáról. 

A keresztyén hit alapja. 1. Korint. 2., 5. Ismét he-
lyes nyomon járó, közönséges egyházi beszéd. A hit alapja 



1. ne emberi bölcseség, 2. hanem Isten ereje legyen. Ámde 
itt meg az a baj, hogy a fölállított tételt a részekben 
nagyon gyöngén bizonyítja. 

Az imádkozás mivolta és helye. Zsolt. 95., 6. alap-
ján. Csakhogy az imádság mivoltáról szóló első rész nem 
eléggé világos; a második rész pedig, a melyben a bel-
missziói munkásságról gúnyosan s elítélőleg szól, világos 
ugyan, de sajnálatos bizonyság arra nézve, hogy Túrkevén 
a belmissziói munkálkodást az evangelium. a vallásos élet 
mentől szélesebb körben, a templomon kívül is terjeszté-
sét, magánházakban istentisztelet tartását, a vallásos es-
télveket épen azok ítélik el. a kiktől annak megszilárdí-
tását várnők. Bizonyos dolog, hogy ha ez az ifjú Timotheus 
azt az időt, a mit prédikációinak írására fordított, a 
túrkevei viszonyokra vonatkozó felolvasásra használja, 
többet használt volna a protestantismus ügyének, jobban 
építhette volna az Isten országát, mint ezzel a beszédei-
vel. Mert ügy sejti az ember, hogy e 12 ezer lélekből 
álló nagy gyülekezetben vannak bajok, melyek ellen csupán 
templomi szónoklatokkal nem lehet küzdeni. A krisztus-
talan Renant és a ^társadalom romlott részét« a socialis-
must aligha ok nélkül emlegeti a szerző. Ez ellen bizony 
minden nyári, őszi, téli, böjti és a többi beszéd hiába való. 

A megszületett Krisztus karaingi Lukács 2., 8—14. 
alapján. Homilaszerü, jobb mint társai. 

Az Isten gondviselő. Téli. Zsolt. 147., 12, 16., 17., 19. 
A szent lelke csak firma itt. mely alatt beszel, ilyen mó-
don : »Jertek szeressük meg Ót ez órában 1. a természetben, 
mint ennek télben is gondviselő Istenét, 2. bennünk, mint 
az emberiség szerető édes Atyját*. Aztán nagyon szárazon és 
szerencsére, igen röviden befejezi mondókáját. A leggyar-
lóbb beszédek egyike. 

Kárpótlást nyújt a következő három beszéd : Jézus 
csodája Jairus leányának föltámasztásában (Lukács 8., 
41., 55. 

Vizsgáljuk 1. Jairust, a hivő apát, 2. a föltámadás-
ban kételkedő szolgát s a hitetlen gunyolódókat, 3 magát 
a csodát. 

Zalcéus megtérése. (Luk. 19., 1—10.) 1. Zakeus vá-
gyik a Kr. után, 2. Kr. betér Zakéus házába, 3. Zakéus 
bűnvallomást tesz, 4. Kr. bünbocsánattal válaszol. 

A tékozló fiú. (Luk. 15. 11—32.) Vizsgáljuk e pél-
dázatban 1. a tékozló fiú alakját, 2. az apa szeretetét, 
3. a testvér jogos felindulását, 4. az apai szeretet teljes 
jogosultságát. 

E három utolsó beszéd homiliaszerű, ez érdemes 
volt a nyomdafestékre. Mindazáltal Icérve-kérjük a főnök 
urat, hogy az ifjú Timótlieust ne prédikációk írása s 
kiadására, hanem a belmisszió gyakorlásáratéli esték, 
felolvasások tartására és a keresztyén szeretet-munkák 
irányzására buzdítsa. 

Szentkuti Károly. 

BELMISSZIÓ. 
Az evangeliumi szövetség küldöttei 

Budapesten. 
IV. 

Jerémiás próféta egy alkalommal elhatározta, hogy 
nem hirdeti többé az Isten igéjét, de a belső tűz ügy 
égette, ügy emésztette, hogy elhatározását meg kellett • 
változtatnia. Úgy látszik, az evangeliumi szövetség kül-
dötteit is ez a belső tüz késztette, hogy ne pihenjenek, 
hanem a hol csak lehet, hirdessék az Isten beszédét. 

A fogadtatás utáni napra vasárnap következett, az 
Úrnak napja, a mely átvette a régi szombat szentségét s 
a melynek dicsőségét még emeli az a tény, hogy az Úr 
Jézus ezen a napra »bizonyára feltámadott*. A megfe-
szített és feltámadott Krisztus evangeliuma zendült meg 
a küldöttek ajkán is. Egyik németül, másik Rev. Bligh 
angolul prédikált, este pedig a hold-utcai iskolában össze-
gyűlt magyar közönséghez szóltak. 

Hétfőn d. u. pedig az új budai templomot keresték 
fel, de nemcsak azért, hogy annak szépségeiben gyönyör-
ködjenek, hanem azért is. hogy a Duna jobb partján levő 
hívekkel is éreztessék a Krisztus meleg szeretetét. Enek 
és ima után Haypál Benő, budai reform lelkész tartott 
beszédet, elmondván, hogy mily fenséges alkalommal keres-
tek fel bennünket a mi kedves vendégeink s hogy segíteni 
akarnak nekünk abban, a miben még hátra vagyunk, t. i. 
az evangelium érvényesítésében. A küldöttek valamennyien 
megragadták a szót. Még az öreg és tiszteletreméltó Bligh 
is szólt, betegsége, rekedtsége dacára, arra buzdítván a 
a hallgatókat, hogy törekedjenek minél tökéletesebb kegyes-
ségre s haladjanak előre folyton. Knobelsdorf alezredes 
arról a békéről beszélt, a mely oly hatalmas, mint a Duna 
árja, a melyet az Isten ad s a melytől sem apró, sem 
nagy bajok meg nem foszthatnak. Igen érdekes volt Vischer-
Sarasin beszéde, a ki először is egy katona történetét 
mondta el. A katona a csatatérről, holttestek közül és 
megfertőztetett légkörből oly helyre jutott, a hol tiszla 
levegő és barátságos ápolók vették körül. így van a lélek 
is, a melyik a világból s a bűn megfertőztetett levegőjé-
ből a Krisztus országába kerül. Végül az öreg dr. Baedeker 
tartott megrázó beszédet, elmondván, hogy az az irgalmas 
samaritanus, az Úr Jézus, miként keresi a szegény meg-
sebesített lelket, hogy felemelje és meggyógyítsa. 

Az összejövetel után a küldöttek a Bethesdába rán-
dultak ki, hol őket s a hozzájuk társult néhány fővárosi 
protestáns egyháztagot barátságos vendégszeretetben része-
síté a Bethesda elöljárósága, melynek nevében Gladi-
schefsky négy nyelven üdvözölte a jelenlevőket. Különö-
sen megható volt, a mikor a küldöttek egyike az ősz 
főnöknőről, Wehn Zsófiáról emlékezett meg, a ki már 
30 é\e, hogy Budapesten munkálkodik, kitartással, Isten-
ben való bizalommal s a mi fő, Krisztus és az emberek 
iránti szeretettel. Vajha az ősz főnöknő, a ki oly sokszor 
és oly buzgón imádkozott, hogy az Isten a diakonissa-
ügyet Magyarországon is virágoztassa fel, érné meg imái-
nak meghallgatását. 

Kedden egy szép kirándulás után, a mely alkalmat 
adott nekem, hogy az evangeliumi élet fellendülésének 
némely akadályaira rámutassak, minők: egyfelől az élő 
és mélységes hitnek, a világ bűnei és rossz szokásai elleni 
küzdelemnek és a keresztyén közösségnek nem épen nagy 
ereje, másfelől pedig némi merevség és zárkózottság, a 
hold utcai skót iskola nagytermében thea- estély volt, mely 
énekkel kezdődött s a melyet sok szép beszéd és Viktor 



János tanító kitűnő vezetése a'att sok szép zene és ének 
előadása fűszerezett. 

A beszédek közül kiemeljük Szász Károly püspökét, 
Moody András angol lelkészét. Gladischefsky Károly német 
lelkészét és Knobelsdorf alezredesét. Szász Károly püspök 
az evangeliumi szövetség szeretetteljes szellemére mutatott 
rá. Elmondta, hogy van itt anglikán, presbyterianus, luthe-
ránus, református s ekkor Knobelsdorf'ra tekintett, a kiről 
kitűnt, hogy ő az »unirt« vagyis az egyesült német prot. 
egyházhoz tartozik. A vidám Knobelsdorf azután közbe-
szólt, hogy unirt, de nem unitárius, a mire a püspök ki-
fejtette, hogy természetesen nem is lehet unitárius, mert 
akkor a leglényegesebb egyesítő pontok egyikét nem 
vallaná. Nagy derültséget keltett Knobelsdorf alezredes 
beszéde, a ki elbeszélte, hogy egy egyszerű cseléd a duz-
zogó szakácsné mellett miként végezte híven kötelességét, 
e kis versre hivatkozott: 

In der Welt ist finster 
Leuchten müssen wir. 
Du in deiner Ecke, 
Ich in meiner hier. 

A cseléd hű kötelességteljesítése azután arra indított 
másokat — a szakácsnét, a gazdag úrnőt, a lelkészt, a 
ki a gazdag úrnőt meglátogatta — hogy megtegyenek 
valamit, a mit egyébként elmulasztottak volna. Ép abban 
a pillanatban, a mikor már jóformán elhatározták magu-
kat, hogy valamit nem tesznek meg vagy legalább elhalasz-
tanak, fülükbe csengett az egyszerű cseléd jelszava és 
nem hagyta őket nyugton, míg el nem végezték, a mit 
el akartak mulasztani. 

Már ezen az estélyen felemlítette Eligh úr, hogy 
talán () Felsége a király valószínűleg fogadni fogja az 
evangeliumi szövetség küldötteit s egyúttal igen érdekes 
eszmetársítással rámutatott arra, hogy mennyei király kész 
mmdannyiakat fogadni. 

Azonban a földi király is készséggel és nagy jó in-
dulattal fogadta az evangeliumi szövetség küldötteit. Legyen 
beírva a történelem lapjaira arany betűkkel ez igazán 
örvendetes esemény! Mert hogy esemény volt e fogadtatás, 
arról kétség nem lehet. Esemény, mely hálára hívja fel 
sziveinket a Mindenható iránt, a ki a királyok és a népek 
szíveit igazgatja, mint a vízforrásokat. Esemény, mely 
újabb bizonyság a felől, hogy az evangelium szeretete 
nem zárja el előttünk az utat, a mely királyunk szivé-
hez vezet. 

A küldöttség nevében Vischer-Sarassin ú^ fejezte ki 
a magyar király előtt az evangeliumi szövetség jő kivá-
natait az ezredévi dicső napok alkalmából. 0 Felsége igen 
barátságos volt s megkérdezte, hogy miféle szövetséget 
képviselnek a küldöttek, a kiknek egyike körülbelől azt 
felelte, hogy az evangeliumi szövetség azoknak a szövet-
sége, a kik a Jézus Krisztusban való hitök által egynek 
érzik magukat. Ő Felsege erre kegyesen megjegyezte, hogy 
ilyen szövetségre a mai zűrzavaros világban nagy szük-
ség van. 

És én talán nem tehetek jobbat, minthogy ez igazán 
királyi szavakkal zárom be tudósításomat. Nem mondom 
el, hogy a küldöttek mily érdeklődéssel viseltettek Magyar-
ország egyéb részei iránt is. Nem mondom el, hogy közü-
lök ketten a Bácskában mily hatalmas munkát fejtettek 
ki a hitélet ébresztésére és különösen a mértékletesség 
megkedveltetésére. Nem mondom el. hogy mily sok erőt 
kölcsönzött az egyik küldött a debreceni, a másik a ko-
lozsvári híveknek. Nem mondom el, hogy az öreg Baedeker 
hogy toppant be egy csütörtök este pesti ifjúsági egyesü-

letünkbe és hogy mily hatalmas^ beszédet tartott a hold-
utcai iskolában arról, hogy az Űr Jézusnak be kell hoz-
zánk is térnie, mint Zakeushoz betért, ha azt akarjuk, 
hogy a dolgok állása jobbra forduljon, be kell térnie szi-
veinkbe, be kell térnie családainkba. Nem mondom el, 
hogy még hazájukba térve is, mily nagy hálával emlege-
tik azt a kis vendégszeretetet, a mit irányukban megmu-
tathattunk s hogy mennyi örömmel tekintenek a magyar 
protestánsok evangeliumi életének lassan kezdődő, de mégis 
észlelhető erősödésére. 

Csak azt mondom: ilyen szövetségre valóban szük-
ség van s arra is szükség lenne, hogy az evangeliumi 
szövetség magyar ága is megalakuljon. Csak hogy e 
végből jobban meg kell gyökereznünk az Isten kegyel-
mében, következetesebben kell alkalmaznunk életünkre a 
Krisztus evangéliumát s buzgóbban kell imádkoznunk: 
Jöjjön el a te országod! 

Szabó Aladár. 

B E L F Ö L D . 

A tiszáninneni egyházkerület tavaszi 
közgyűlése. 

A tiszáninneni reformátusok nagy érdeklődéssel várt 
közgyűlése Miskolcon pünkösd negyednapján tartatott meg 
nagyszámú egyházi és világi férfiú jelenlétében. 

Nagy érdeklődéssel várták e gyűlést mindazok, kik 
a kerület belső dolgai iránt figyelemmel viseltetnek. S ez 
egészen természetes is, mert a főjegyző eltávozásával több 
olyan állas üresedett meg, a melyekre a választásnak 
részint azonnal be kellett következnie, részint a szava-
zás elrendelését kellett kimondani. S ha hozzá veszszük 
még azt is, hogy az egyházmegyékről szállongó hirek 
arra engedtek következtetni, hogy a múltnak némely 
mulasztásai, minők a püspöki jubileum emlékkönyvének, 
a Vay Miklós gyászünnepélyéről szóló jegyzőkönyvnek, a 
lelkészképesítési vizsgákról szóló jelentéseknek elmaradása 
miatt rekriminációk fognak tétetni, valósággal a legna-
gyobb mértékű kíváncsiság fogta el az érdeklődő lelkeket, 
hogy vájjon a kerület bölcsesége miként fogja megtalálni 
a módot arra nézve, hogy ezek a kellemetlen dolgok 
kellő simasággal intéztessenek el. Ezek a kellemetlen dol-
gok azonban ezúttal elmaradtak. 

Történeti hűséggel írván a gyűlés lefolyásáról, tudó-
sításunk a következő: 

Első sorban is Kun Bertalan püspök úr megnyitó 
imádságáról kell megemlékeznünk, a mely alkalomszerű-
ségénél fogva olyan általános tetszéssel találkozott, hogy 
egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetett. A püspöki 
jelentés is teljes egészében jegyzőkönyvbe foglaltatott. Hü 
képét rajzolta ez a kerület egy évi történetének, átszőve 
figyelemreméltó megjegyzésekkel s tanácsokkal. Méltó, hogy 
a lelkészi kar gondos figyelemmel olvassa át. 

A püspöki jelentés után olvastatott — a hátralé-
kos ügyeket előbb elintézvén — Mitrovics Gyula, volt 
főjegyző .. sárospataki theol. tanár lemondó s búcsúzó 
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levele, melyben kifejezést ad a távozó annak a nagy lelki 
tusakodásnak, mely keblében előáll akkor, mikor az általa 
»imádásig szeretett* sárospataki főiskolától s tiszáninneni 
kerülettől megvál, melyek őt gyermeksége óta karjaikon 
hordozták. A szép s meleg hangon írt levél egész terjedel-
mében jegyzőkönyvbe foglaltatott, a távozó iránt kifejezett 
elismerés kinyilvánításával együtt. 

A főjegyzőségre a szavazatokat augusztus 15-ig kell 
beadni. A szép állásra többeket jelöl a közvélemény, miután 
jó tollú írót, de egyúttal prédikátort is szeretnének látni 
az üresen maradt székben. 

A konventi rendes tagságra Mitrovics utódjául Ra-
dácsi György választatott meg, póttagul pedig Révész 
Kálmán, kassai lelkész. 

Konventi rendes tagot világi részről is kellett vá-
lasztani, a mennyiben Mocsáry Lajos, testi törődöttsé-
gére hivatkozva, ez állásáról, bár a gyűlés kérve kérte a 
maradásra, lemondott. Helyére Meczner Béla a.-zempléni 
gondnok választatott, póttaggá pedig Ragályi Béla felső-
borsodi gondnok. 

A Mocsáry Lajos által viselt Baldácsv-alap és köz-
alapi bizottsági tagság Dólcus Ernő eddigi póttag, illető-
leg Ragályi Bélára ruháztatott. 

Egyházkerületi egyházi tanácsbiróvá Nagy Ignác 
miskolci lelkész választatott; a világi tanácsbiróságra szű-
kebb szavazás rendeltetett el hét egyén között. 

Közérdekű tárgyak voltak a kassai egyház kérelme 
állandó katechetai állás szervezése tárgyában, kérvén a 
kerület pártoló felterjesztését a konvetre, hogy 700 frt 
segély adassék e célra. A kérelemnek eleget tett a kerület 
s a kassai egyház mellett a s.-a. újhelyi, ungvári s egri 
egyházak hasonló célú, már korábbi kérelmét is pártoló-
lag terjeszti fel a konvethez. 

A rimaszombati egyesült prot. gimnázium újabb, 
illetőleg magasabb államsegély nverhetése céljából írt fel-
terjesztése hosszas vitára adott alkalmat, a minek a 
vallás-tanítás kérdésének nem elég szabatos körvonalozása 
volt az oka. Végre abban állapodott meg a közgyűlés, 
hogy a segélykérés úgy terjesztetik fel, a mint az igaz-
gatósági elöljáróság indítványozta. 

Sárospataki főiskolánk ügyei a második gyülésnapon 
kerültek tárgyalás alá, a mikor is a gyakorlati theologiai 
tanszékre meghívás útján NováJc Lajos ungvári lelkész 
választatott meg, kiben a kerület s főiskola egy bizonyára 
igen jelentékeny tanerőt nyer. Előadandó tárgya tisztán 
a gyakorlati theologia lesz, míg az erkölcstan a sziszte-
matikai tanszékhez csatoltatott. 

A Gyarmathy József, tornai esperes elhunytával 
megüresült főiskolai igazgató-tanácsosi állásra Bálint Bezsö 
sárospataki lelkész választatott meg. 

A folyó évi érettségi vizsgálatokhoz elnökül Tóth 
Bániéi a.-borsodi esperes küldetett ki. 

Bizottságra bízatott a gömöri egyházmegye által tett 
ama felterjesztés tárgyában való jelentéstétel, a mely sze-
rint célszerűnek indítvánvoztatott, hogy e millenniumi esz-

tendő emlékére egy rendszeres, a valóságnak megfelelő 
névkönyv adassék ki. 

Közigazgatási bírósági ügyek nagy számmal voltak, 
melyek közül az eger-lövői lelkészválasztás említendő meg, 
mely megerősíttetett. Hosszas harcnak a befejezését adta 
meg ezzel a határozattal a kerületi biróság. 

Több lényegtelen tárgy elintézése után a gyűlés az 
elnökség éltetésével véget ért. 

Tudósító. 

I R O D A L O M . 

** A Theologiai Ismeretek Tára című füzetes 
munkából, melyet hazai és külföldi források, főleg a 
Holtzmann—Zöpffel-féle theologiai lexikon 11-ik kiadása 
alapján dr. Antal Géza, Rácz Kálmán és dr. Tüdős István 
közreműködésével Zoványi Jenő theologiai m.-tanár, tisza-
földvári lelkész szerkeszt, megjelent a VlI-i/c fiXzet, mely 
öt íven a »Hegesippus—Isten« cimszók közötti anyag 
feldolgozását tartalmazza. A kidolgozás gondos, kivált a 
magyar tárgyú és az egyháztörténeti cikkekben. Dogma-
tikai álláspontja inkább kritikai, mint positiv irányú. A 
magyar theologiai írók közül Heiszler, Helmeczi, a Here-
peiek, Hetessy V., Heténvi .1., Hódászi L., Hodosi S. Hörk .1., 
Hrabowszky Gy., Hunyadi Sz. F., Huszár Gál stb. élet-
rajzi adatai és munkái vannak ismertetve. Kellő figyel-
met fordít a különböző külföldi egyházakkal való érint-
kezésekre, melyek közül ebben a füzetben a Holland-magyar 
egyházi érintkezés van kidolgozva. — A hézagpótló vál-
lalatra ismételten felhívjuk olvasóink figyelmét. Előfizet-
hetni rá a szerkesztő-kiadónál Tisza-Földváron. 

** A zámolyi ev. református egyház története. 
Kiadják a buzgó egyháztagok. Nagy-Kőrös. 1896. nvol-
cadrét 39 1., á r a . . .? — A dunamelléki egyházkerület 
vértesaljai egyházmegyéjébe kebelezett zamolyi egyház-
nak vázlatos történetét foglalja magában e kis füzet, me-
lyet az egyháztanács megbízásából Biczó Bál pátkai 
lelkész írt és a buzgó egyháztagok közadakozásból adtak 
ki ezredévi emlékül a gyülekezet tagjai számára. Zámoly 
régi község, már Péter király korában említtetik, 1447-ben 
már falu. a mohácsi vész idejében a csókakői uradalom-
hoz tartozott falu volt, a XV. században a Bozgonviaké, 
a XVl-ikban a Kanizsayaké, utóbb női ágon Nádasdy 
Tamás hitvesére szállt, de a török pusztítás miatt pusz-
tává lett. Beformációja is ez időre eshetik, református 
egyházának azonban csak 1650. óta van biztos nyoma. 
Budavára visszafoglalásakor (1686) újból elpusztult, de 
lassanként ismét összeszedte magát s azóta szakadatlanul él 
és virágzik. — A zámolyi »buzgó egyháztagok* jó dolgot 
műveltek e füzetke kiadásával. Ilyenféle emléket kellene 
állítani minden gyülekezetben a millenniumnak. 

** Adók és illetékek kézikönyve. Gálffy Ferenc 
pénzügyi s.-titkár Pozsonyban, lelkészek és tanítók szá-
mára hasznos útmutatót adott ki a következő cím alatt : 
«A papság és a felügyelete alatt álló plébániák, templo-



mok és alapok által fizetendő adók és illetékek kézi-
könyve.* A vonatkozó összes törvények, rendeletek, bírósági, 
pénzügyi, belügyi és kereskedelmi miniszteri döntvények 
és elvi jelentőségű határozatok rendszeres gyűjteménye, 
magyarázva az ezen határozatokba foglalt példákkal, ki-
számítási táblázatokkal és betíísoros tárgymutatóval. Tár-
gyalja a lelkészeket és tanítókat érdeklő összes állami 
adókat és hason természetű szolgáltatásokat és bélyeg-
illetékeket. Ára 2 frt 50 kr. Megrendelhető a szerzőnél 
Pozsonyban. 

** A Pallas Nagy Lexikona füzetes kiadásából 
a könyvpiacra került a 156—160. füzet, melynek gazdag 
tartalma a Látás hatása és Liptő-Szent-Miklós közé eső 
ismeretek magyarázását öleli föl. E füzetek díszes kiállí-
tás tekintetében méltó helyet foglalnak a vállalatban, 
melynek immár semmi dicséretre sincs szüksége, hogy a 
kiváló helyet, mit irodalmunkban elfoglal, továbbra is 
megtartsa. A 156. füzet elején a Kristályos közetek cso-
portosításán kívül Lengyelország első történeti térképét 
és a Légszivattyúk mellékletét kapjuk; cikkei közül kie-
meljük a Latin irodalmat (szerkesztőség), mely olvas-
mánynak is lendületes és sok élvezetet nvujt. A 157. f. 
a Levelek és Lika-Krbava vármegye térképét adja mel-
lékletül ; fontosabb cikkei a Léghajó (Csemez), Légsúly-
méro (Csógler), Lélekzés (Jendrassik), Lélekzö szervek 
(Klug N.) stb., melyek a modern tudomány legmagasabb 
színvonalán állanak. A 158. füzet Liptóvármegye térképét 
s a hazai Tenyészlovak gyönyörű színnyomatát mellékli ; 
ez az utóbbi Pállya Celesztin kiváló festőnk eredeti műve 
után készült. E füzet kimagasló cikkei a Lengyel iroda-
lom (Béla H.) és Lengyelország története (Mangold Lajos); 
ez az utóbbi a legbecsesebb történelmi monográfiák egyike, 
melyeket űjabban Lengyelországról írtak. A 159. füzetben 
két díszes színnvomatot kapunk; az első a Magyarországi 
törzsmének, szintén Pállya Celesztin eredeti festményei 
nyomán készült; a másik, a Lobogók, az egész világ leg-
fontosabb államainak hadi lobogóit mutatja be. Cikkei 
közül nevezetes a Levél (Borbás), mely a növényi rész 
pontos leírását tárgyalja. A 160. füzet három mellékleté-
ből a két első a Lokomolivokat, a harmadik a Lokomobilt 
ábrázolja teljes egészében és egyes alkatrészeiben; fontos 
cikksorozat a Lipót (közel két íven), mely az ily nevű 
uralkodók és hercegek életét ismerteti. Ezen újabb füze-
tek is igazolják azon osztatlan elismerést, melylyel a 
művet megindulása óta a közönség fogadta ; legújabban 
a kiállításon maga ő Felsége, a magyar király is nagy 
érdekkel kérdezősködött a lexikon munkatársai és sikere 
felől dr. Gerő Lajostól, a Pallas vezérigazgatójától. 

** Az eperjesi kollégium történetére hirdet elő-
fizetést Hörk József kollégiumi igazgató. A mű nagy 
utánjárással készült és sok érdekes művelődéstörténeti új 
adatot is fog tartalmazni. Igv be fogom bizonyíthatni, 
mondja a szerző, hogy Eperjesen még Hollós Mátyás 
királyunk ideje előtt is volt iskola, s hogy Eperjesen 
1573-han virágzó nyomda volt s téves azon adat, mintha 
csak 1656-ban keletkezett volna ilyen stb. A mi már a 
munka tervét illeti, megjegyzem, hogy egy : I. Általános 
részben az iskola történetét adom a következő szaka-
szokban: a) Kezdettől 1531-ig, a reformáció diadaláig; 
b) 1531—1667-ig. a Collegium építéséig; c) 1667—1611-ig, 
a Collegium elvételéig, a jezsuiták részére; d) 1711 — 
1^85-ig, a >száműzetés« idejét, a külvárosi iskolát muta-
tom be; e) 1785—-1804-ig, a visszaszerzett Collegiumot; 
/) 1804 —1851-ig, a ^kerületi* Collegiumot; g) 1851— 
1865-ig, az absolut kormány által üldözött Collegiumot; 
h) 1865 —1884-ig, a szervezkedő Collegiumot; 1) 1884— 
1894-ig, az állami segélylyel gyámolított s a kerülettel 

szerződött Collegiumot ismertetem. — Egy II. Különös 
részben első sorban: A) az iskolai épület változásait 
mutatom be, B) a tanszemélyzetről szólok, majd C) a 
tantervekről, D) a tanszerekről, E) az ösztöndíjakról, F) a 
tápintézetekről, G) a pénzügyekről, végül II) a Függelékben 
adni akarom a valóban érdekes okmányokat, a legérde-
kesebbeket facsimilében. A mű ára 5 frt, mely összeg 
nevemre, Eperjesre küldendő. A mű 1896-ban fog meg-
jelenni. — A sokat igérő mű pártolására felhívjuk a prot. 
közönség figyelmét. 

E G Y HÁ Z. 
»A szászok igazsága« című múltkori vezércik-

künkket, miután időközileg kissé elkésve ugyan az erdélyi 
szászok »Die Wahrheit der Sachsen« című közleménye 
(Siebenb. Deutsches Tageblatt, ápril 16. száma) kezeimhez 
jutott, a következőkkel egészítem ki: A lap egész terjedel-
mében közzéteszi Beyschlag tanárnak a »Deutsch-Evang. 
Blátter* márc. füzetében a szászok támadásait (Siebenb. 
D. Tageblatt, febr. 7. sz.) commentáló megjegyzéseit, és 
ugyancsak rövid megjegyzésekkel kisérve lefordította e Lap 
14. számában foglalt közleményemet. Hogy megjegyzéseit 
milyen szellem lengi át, azt a következő példákkal iga-
zolom : a ki Magyarország magyar nemzeti jellegéről be-
szél, az megtagadja a nemzetiségek egyenjogúságát biz-
tosító 1868. évi 44. t.-cikket; tagadásba veszi a szászoknak 
általam hangsúlyozott különös privilégiumát, s utal a 
nemzetiségi törvénynek általunk lépten-nyomon való meg-
sértésére. a szászoknak a többi egyházkerületekkel szemben 
köztudomású az aránylag nagyobb állami dotátióját azzal 
próbálja ellensúlyozni, hogy azt mondja: »próbálja csak 
dr. Szlávik összeszámítani, hogy az államsegély cím alatt 
mennyit kap évenként a magyarhoni ev. és ref. egyház!* 
azzal szemben pedig, hogy — mint mondottam — »szép 
hazánkat Magyar- s nem Tót- vagy Németországnak hív-
ják* éles különbséget tesz »Ungarn* és ^Magyarien* kö-
zött stb. Végül Tóth L. ügyvéd és egyháztanácsos *Az 
egyházi javak sakularizátiója* cimű cikkének Lapunk 
7. számában való megjelenésére azt mondja: »hogy milyen 
szellem lakozik a ref. egyház eme hivatalos organumában 
(sic!) a mellett különösen Tóth cikke bizonyít. Itt való-
sággal az egyházi vagyon elkobzására vonatkozó javaslat 
található.« Ezt a javaslatot impufálja nekem Beyschlag és 
ebből következtetni, hogy én »az érdélyi szászok törvé-
nyesen biztosított ősrégi egyházi vagyonát elidegenített 
nemzeti vagyonnak tekintem*. Szolgáljanak ez elkésett 
adatok megvilágításul mult számunk vezércikkének fejte-
getéseihez. Eperjes. 1896. június 2-án dr. Szlávik Mátyás 
ev. theol. tanár. 

Huszonötéves lelkészi jubileum. Borzsák Endre, 
szegzárdi lelkész vasárnap tartotta meg lelkipásztorkodá-
sának 25 éves évfordulóját; az ünnep annál bensőbbé 
vált, mert ezüstmenyegzője is összeesett lelkészi jubileu-
mával. Hívei a polgári dalkör közreműködése mellett arany 
emlékérmet nyújtottak át a jubilánsnak, feleségének pedig 
egy díszes bokrétát. A szegzárdi úri dalárda is szerenáddal 
tisztelte meg diszelnökét, ki mint működő tag a dalárda 
diadalaiban tevékeny részt vett gyönyörű bariton hang-
jával. A közkedveltségű lelkipásztort a dalárda élén Boda 
Vilmos, orsz. képviselő üdvözölte, feleségét pedig Tóth 
Károly, mérnök. Tisztelői a megyéből is sokan üdvözöl-
ték, ki levélben, ki táviratban. Mi is szíves örömmel csat-
lakozunk a gratulánsokhoz. 

<Í6 



I S K O L A . 

Évzárás a budapesti theologiai akadémián. 
Budapesti papnevelő intézetünkben az idén, a kiállításra 
való tekintetből, a szokottnál korábban fejeztetett be az 
iskolai év. A záró kollokviumok május második felében, 
a záró vizsgálatok június 2-án és 3-án folytak le. A vizs-
gálatokat Szász Károly püspök vezette, a theol. választ-
mányból, rajta és a tanár tagokon kívül, csak Szilassy 
Aladár gondnok \ olt jelen. A vizsgálat eredménye, általá-
ban jó, egyes osztályokban kiváló volt. Vizsgálat után a 
bizottsági értekezleten oda ítéltettek a szokásos jutalom-
díjak, melyeket az igazgató a záró ünnepélyen kiosztott. 
A Csontos-alapból 100—100 frt jutalomban részesültek 
mint osztályukban legkiválóbb tanulók: Horváth .József IV-ed, 
Bocsor Lajos lll-ad, Danóczi Antal Il-od és Kóréh Endre 
1-ső éves theologus; a Gerenday Antal-alapból 50 frtot 
nyert Kovács Kálmán, a Ballagi nevét viselő alapból 48 frt 
20 krt Székely József, a Gerenday József-alapból 25 frtot 
Molnár János, a Hubay József-alapból 25 frtot Mokláry 
Károly, a Polgár Mihály-alapból 25 frtot Piinlíösti István, 
a monori egyház »Szász Károly-alapítvány«-ából 10 frtot 
Szakács Imre. A különleges célú alapítványokból a Várady 
Károly-félét 27 frtban Kovács Kálmán kapta, mint a ki 
a gyakorlati theologiában legkiválóbb előmenetelt tett, a 
Nagy István bissei lelkész-féle 16 frtot pedig a zárünne-
pélyen tartott nyilvános szónoklati versenyen négy pályázó 
között Kuthy Géza nyerte el. Pályamüvekkel díjakat nyer-
tek : bölcsészeti kérdés megfejtésével Takaró Imre 15 frtot, 
hittani tétel kidolgozásával Szakács Imre 20 frtot, egyház-
történeti munkálattal Takaró Imre 25 frtot: végre a Barcza 
Adolf által kitűzött pályakérdés 50 frt díjából Szakács 
Imre 30 frtot, Kóréh Endre pedig 20 frtot nyert. A jutal-
mak és pályadíjak kiosztása után Szász Károly püspök 
lendületes beszédet intézett a tanári karhoz és a tanuló-
ifjúsághoz, mire Szöts Farkas mondott röviden köszönetet. 
Az ünnepélyt Szász Károly püspök szép imával rekesz-
tette be; este pedig az ifjúság a tanári kar részvételével 
hangulatos társas vacsorát tartott, melyet számos felkö-
szöntő fűszerezett. 

A budapesti egyetem ezredévi ünnepe az ifjú-
ság zászló-szentelésével volt összekötve, mit Vaszary Kolos 
bibornok hercegprímás végzett tapintatos beszéddel. Az 
ünnepélyen Pálffy Ferenc ifjúsági elnök, Lengyel Béla 
rektor, Beöthy Zsolt tanár és Apponyi Albert gróf tar-
tottak alkalmi beszédeket. Tartalmas s magvas volt Beöthy 
beszéde. A zászlót meg kell érteni, úgymond : nem a harc 
lobogója az, hanem a békés haladásé. A zászlót meg kell 
becsülni, nem kell könnyelműen az utcára vinni. A zászlót 
meg kell hajtani tudni, t. i. az igaz érdem előtt. — Erő-
teljes, ragyogó szép volt az Apponyi gróf beszéde, mely 
azt fejtegette, hogy Magyarország most is teljesíti ama 
középkori feladatát, hogy védi a Nyugatot a Kelet hódító 
és terjeszkedő törekvésével szemben, mely most a nem-
zetiségi mozgalmakban jelentkezik. 

Az ifjúsági tornaverseny rendkívüli érdeklődés 
mellett folyt le e hó 2. és 3-ik napjain Budapesten. Az 
első napon végig nézte a gyönyörű látványt a király ő 
felsége is. El volt ragadtatva a »haza reményéinek fegyel-
mezettsége és szép mutatványai fölött. A versenyen közel 
ötezer ifjú vett részt száznál több intézetből. Valóságos 
diák-sokadalom volt e néhány nap a székes- fővárosban. 
Prot. iskoláink ifjúsága is tekintélyesen volt képviselve és 
derekasan megállta helyét az emlékezetes versenyen. Az 
ifjúság június 5-én testületileg felvonult a várba és a 
Mátyás templomban közszemlére kitett koronázási jelvé-
nyeket. szemlélte meg. 

Ezredévi iskolai aranykönyv. B.-Nánáson a 
város, egyház és társadalom tiszteletre méltó buzgalmat 
fejtenek ki az ezredéves ünnepségek hatása alatt az ez 
idő szerint hatosztálvú ref. gimnázium megerősítése és 
nyolcosztályúvá emelése körül. A város ezredéves dísz-
közgyűlésében az eddig adott 2100 frt évi segélyhez újabb 
3000 frt évi járadékot szavazott meg. az egyház pedig 
az építendő iskola számára 20.000 frt értékű telket aján-
lott föl. A tanárok fizetését az állami tanárok fizetésének 
színvonalán tervezi; taneszközökre és a könyvtár gyara-
pítására pedig évi 1000 frtot vettek föl a költségvetesbe. 
Az államtól építkezésre 60 ezer frtot, évi segélyül 13 ezer 
frtot kérnek. Az iskola nagynevű jóltevőjének Soós Gábor-
nak példája, ki 60.000 frt alapítványt tett a nánási gim-
náziumra. követőre talált. Nagy Mihály ottani iparos 
10,000 frt értékű összes vagyonát végrendeletileg a gim-
náziumra. még pedig a tanári fizetések kiegészítésére 
hagyta. Nagy Mihály a végrendelet tevése után harmad-
napra meghalt. 

Az iglói állami tanítóképzőintézet ez évi no-
vemberben fogja fennállásának 25-ik évfordulóját fényesen 
megünnepelni. Azokat, a kik ezen idő alatt az intézetnek 
tanítványai voltak, ez ünnepélyre az intézet nevében ezen-
nel meghívom és kérem, szíveskedjenek jelenlegi állásukat 
és működési helyöket velem egy rólok készítendő »Emlék 
Album* megszerzése végett mielőbb, hacsak egy levelező 
lapon is közölni, s arról is értesíteni, óhajtanak e az 
ünnepségben részt venni s abban esetleg (valamely elő-
adandó módon) közreműködni? Szepes-Iglón, 1896. május 
hóban. Arányi Antal, t.-képző igazgató. 

University extension. A debreceni joghallgató 
ifjúság dicséretes buzgalommal folytatja tovább az egye-
temek kiterjesztésének szép munkáját. Május hó 24-én 
nagy számmal Székelyhidra mentek ki, a hol többek kö-
zött Davidovics Sándor joghallgató »A nazarenismus és 
az állam* címmel egy époly aktuális, mint talpraesett 
felolvasást tartott a nép előtt. Remélhetőleg a felolvasás-
nak meg lesz a nazarénusok lakta ama vidékeken a ha-
tása, főleg ha az ifjúság kellő komolysággal a tanárok 
irányítása és ellenőrzése mellett fogja fel nemes hivatását 
és tovább is buzgón működik. 

A kolozsvári theologiai fakultás ifjúságának 
»Önképző köre* május 31-én tartotta meg ünnepélyes 
évhezáró ülését az intézet dísztermeben, a nt. tanári kar 
és az ifjúság jelenlétében. Az ülés gyülekezeti énekke^ 
kezdődött, Farkas Lajos tanárjelölt, intézeti ének- és zene-
tanító harmónium kísérete mellett; majd Tankó Béla th. 
mondotta el pályanyertes alkalmi imáját. Utána Borsos 
Károly tj., mint ifj- elnök emelkedett szavakkal nyitotta 
meg ez ünnepélye? évbezáró ülést; e megnyitó beszéd 



végeztével i f j . Zsoldos Benő bh., az önképzőkör ez évi 
titkára olvasta fel részletes titkári jelentését a társulat 
lefolyt évi működéséről. A jelentés szerint a kör 1895. 
október 9-én alakult meg teljesen, a kellőleg kidolgozott 
alapszabályokkal; a kör az egész év folyamán 20 rendes-, 
három rendkívüli- és két díszülést tartott; ez utóbbiakat 
október 31-én, a reformáció emlékünnepélyére, és március 
15-én, szép szellemi sikerrel; az első félévben 35, a má-
sodik félévben 43 rendes tagja volt az Onképző-körnek, 
melynek nt. Nagy Károly volt buzgó felügyelő-tanára. A 
szellemi munkásság ébresztése és jutalmazása végett 1896. 
május 20-án versenyszavalatot, ugyan e hó 22-én pedig 
versenyszónoklatot rendezett s pályázatot hirdetett egy 
évbezáró ünnepi imára. A versenyszavalatban az egy 
arany jutalmat Nagy Béla th. nyerte el Rudnyánszky 
Gyula: »A gyáva* című magánjelenések szavalatával; a 
versenyszónoklatnál első lett Vallancs Miklós, ki nt. Nagy 
Károly theol. tanár ajándékából egy aranyat, második 
Nagy Béla th., ki nt. Molnár Albert th. tanár ajándéká-
ból 5 frtot kapott; az ima pályázatnak pedig Tankó Béla 
th. lett a nyertese. A jelentés után Vallancs Miklós th 
egyházi beszédet tartott, Nagy Béla th. pedig Rudnyánszkv-
nak fentebb említett költeményét szavalta el. Mindezek 
után nt. Nagy Károly felügyelő-tanár hatásos és buzdító 
szellemű záró-beszédet tartott, melylyel az Önképző-kör-
nek ez első évi kezdeményező, alapvető pályafutását be-
fejezettnek nyilvánította. (i. zs. b.) 

EGYESÜLET. 
A nagypénteki ref. társaságba, mely az elzüllött 

gyermekek számára fog Otthont, építeni, beléptek: örökös 
tagul 100 frttal: Ihász Lajos Hathalom, Megyeri Krausz 
Izidorné, Pejacsevich Arthur grófné, báró Prónay Dezső 
Acsa és Szilágyi Dezső; alapító tagul 50 frttal: Bíaskovich 
Elemérné Nánás, Delv Zsigmond, Károlyi Sándorné grófné, 
és szentmártoni Radó Kálmán; rendes tagul 10 frttal: 
Dokus Ernőné. Felekv Miklósné. Kemény Kálmánné báróné, 
Liptav Béláné báróné, Pejacsevich Katinka grófnő. Prónay 
Irma és Róza bárónők, Sárközy Aurélné Komárom. Szent-
kereszty B. báróné (20 frttal), Teleky Gézáné grófné és 
Viliinger Ferenc ; év díjas tagul 3 frttal: özvegy Csorba 
Lajosné, Ferenczy Józsefné dr.-né, Ihász Lajosné. Mehr 
Mórné dr. né. Pap Amélv, özv. Petiné, Podmaniczky Leventéné 
báróné, Rosenberg Henrik és Sebestyén Dávidné; pártoló 
tagul 1 frttal: Ajkay Imréné, özv. Artner Jenőné, Barthalos 
Olga, Berger Anna. Gvurátz Ferenczné. Kertész Jánosné 
dr.-né, Kreiszler Józsefné. Saáry Lajosné, Sárváry Izabella, 
özv. Sovány .J.-né és Török Jánosné; adakoztak-. Hajdú-
megvei takarékpénztár 10 frt, Berzeviczy Albert és Albertné, 
Csopev Laci és Vilma, Deutsch Antalné. Durneisz Sándor 
báró, Kenessey Kálmánné.Kovács Józsefné. MadarasLipótné, 
Redétzy Alajos, S. B. és szoboszlói jótékony nőegylet 
5—5 frt; Ercsey Ernőné és Gvurátz Ferencz 4—4 forint, 
Pollák Alfréd 3 frt. kutasi ev. ref. egyház 2 frt 40 kr., 
Adler Farkas és Samu, Alexi Sándor, Fogthüy János, 
M. M. Matus György, Mészöly Gézáné. nagyszalontai tkp., 
Hammer Károlvné, Kömer Béla. Padrak Sándor és Soltész 
László 2—2 frt; özv. Czövek Imréné. turkevei hű olvasó, 
Szűk Józsefné. Szilágyi Józsefné, Denk Irma, Antal Gézáné, 
Kis Gáborné, Horváth Józsefné dr.-né, Harmos Zoltánné, 
Bartha Jenőné. Wéber Rezsőné, Kaposi Luciánné dr.-né. 
Payr Sándor. Rosenberg Zsigmondné, Isos Juliska, Hajosné 
dr.-né, Lengyel. Hetey Ignác. Lengyel Imréné, Fogthüy 
Jánosné. Tőkés Zsigmondné, Czeglédi Mihályné dr.-né, özv. 

Szivos Mihályné és Gézáné, Kunos Gyula, Kemenczkv 
József. Jelencsik Csapó Irén, Csapó Ferenc. Füredi Lászlóné, 
Grébe Henrik. Rige Gyuláné, Molnár Lajosné. Rádai Lajos 
dr. özv. Tóth Ferencné, Sárváry Gyula dr., Némethv 
Lajosné, Fekete Sándorné, özv. Kovács Lajosné, Kovács 
B. Gyuláné. Dobray Mária, özv. Szabó Lajosné, Kasza-
nviczky Endréné, Ercsey Rózsika, Balogh Elek dr. Szikszay 
Lajosné és Fónagy Lujza 1 — 1 frt. Budapesten, 1896-ik 
évi június hó 2-án. Szö's Albert, gondnok. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A kolozsvári egyetem, ezredevi 

ünnepe alkalmából, a mikor dr. Szádeczky Lajos tartotta 
az emlékbeszédet, közéletünk következő kitűnőségeit avatta 
tiszteletbeli doktorokká: József főherceg; Szabó Miklós, 
Horváth Boldizsár, Daruváry Alajos, Csemegi Károly, 
Czorda Bódog, Karap Ferenc, Oberbcháll Adolf a .jogá-
szok sorából; Apponyi Albert gróf, Csáky Albin gróf, 
Hegedűs Sándor az államférfiak sorából; Bálint Gábor, 
Böhm Károly, Schneller István, Müller Frigyes püspök, 
Sziládi Arcn, Thaly Kálmán, Zsilinszky Mihály, Szé-
chenyi Béla gróf, Bedö Albert, a kik bölcsészeti tisztelet-
beli doktorságot nyertek. A kitüntetettek között protestáns 
egyházi és tudományos életünk néhány kitűnősége is 
helyet foglal. 

* Ajánlkozás. Jó magaviseletű ev. reform, vallású 
18 éves ifjú. négy polgári iskolai képzettséggel, ki egyházi 
énekeinket szabatosan, biztosan kiséri játékával, miről a 
debreceni kántor, Szotyori Nagy Károly úr bizonyítványa 
kezeskedik; kellemes, erős hangja van s a temetéseket ön-
állóan tudja végezni, állandó alkalmazást keres mint segéd-
kántor. Teljes ellátás és szerény havi díjazás és útiköltség 
megtérítését igényli fizetésül. Felhívom azon érdekelt kántor 
urakat, kiknek ily segédre szükségük van. hozzám for-
dulni, — bővebb felvilágosítással szívesen szolgálok. Uj-
Szivaczon, 1896. jún. 3-án. Poór József, ev. ref. lelkész. 

* Pályázat jogtanári állásra. Dr. Helle Károly, 
a kecskeméti jogakadémián a római jog kiváló tehetségű 
fiatal tanára, a debreceni jogakadémia rendes tanárává 
választatván meg, a kecskeméti jogakadémia igazgató-
tanácsa a megüresedett tanszékre pályázatot hirdet. A 
pályázati feltételekről lapunk mai számának hirdetési ro-
vata ád hírt. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 
25.420. szám. A vallás- és közoktatási m. kir. minisztertől. 

K ö r r e n d e l e t 
az 1895. évi október hó 1-je után történt egyházi anyakönyvi be-

jegyzésekről kiadott kivonatok bélyegilletéke tárgyában. 

Az 1895. évi október hó 1-eje után az egyházi (fele-
kezeti) anyakönyvekbe történt bejegyzésekről kiadott bi-
zonylatokra nézve a m. kir. pénzügyminiszter úr a folyó 
évi január hó 4-én 91.488/95. sz. a. kelt. a f. évi Ren-
deletek Tárában 44. sz. a. közzétett körrendeletben már 
kijelentette, hogy a mennyiben az ily bizonylatok vagy 



kivonatok kizárólag vallási célokra állíttatnak ki, azokat 
az illetéki díjjegyzék 22. tételének g\ h) és i) pontjaiban 
foglalt határozmányok szellemében a feltételes bélyegmen-
tesség illeti meg. Szükséges azonban, hogy e bizonyla-
tokon az illetékszabályok 10. §-a értelmében az ugyan-
azon szabályok 117. §-ának 3. pontjában kimondott követ-
kezmények terhe alatt a kiállítás célja szembetűnően 
feljegyeztessék. 

Ha az 1895. évi október hó 1-eje után történt 
egyházi anyakönyvvezetésekről a felek nem egyházi (fele-
kezeti) célra kívánnak kivonatokat, vagy családi értesítő-
ket, azok, mint közönséges bizonyítványok az illetéki díj-
jegyzék 6-ik tétele, illetőleg 21. tételének a). bb) pontja 
értelmében évenkint 50 kros bélyeg alá esnek. 

Ellenben az 1895. évi október hó 1-je előtti bejegy-
zésekről csakis azokban az esetekben lehet bélyegmentes 
kivonatokat kiadni, a mely esetekben a polgári anyaköny-
vekből vett kivonatokat is az 1895. évi június hó 29-én 
60,000 sz. a kelt m. kir. belügyminiszteri utasítás (1895. 
évi Rendeletek Tára 71. sz. a.) 45. §-a értelmében a 
bélyegmentesség megilleti. 

780/1896. Dunamelléki ref. püspöki hivatali szám. 

A fenti körrendeletet, addig is, míg az az egyház-
kerületi gyűlés jegyzőkönyvében közzététethetnék, azzal 
van szerencsém a lelkész urakkal közölni, hogy az 1895. 
évi október hó 1-je utáni anyakönyvi bejegyzésekről szóló 
kivonatok bélyegzésére nézve e körrendelet intézkedései 
értelmében eljárni sziveskedjenek. 

Budapest, 1896. június hó 1-én. 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

A D A K O Z Á S . 

A prot. országos árvaháznak. Özvegy Czövek 
Imréné (Bihar-Nagy-Bajom) 2 frt, Virág Mátyás (Békés) 
53 kr., a hercegszőllősi ev. ref. egyház ó-év utolsó estei 
perselypénze Kulcsár Sándor ref. leik. által 1 frt, az új-
vidéki ev. ref. egyház ó-év utolsó napi perselypénze Molnár 
Hugó ref. 1. á. 3 frt 46 kr., az ácsi ev. ref. hívek Antal 
Gábor ref. 1. á. 3 frt, a gerjeni ev. ref. egyház ó-év utolsó 
napi persely pénze Széki Géza ref. I. á. 2 frt, a gombai 
ref. hívek Szeles József, h. 1. á. 6 frt 55 kr., (ehhez já-
rultak: ó-év utolsó napi perselypénz 2 frt 55 kr., Tót 
Sándor urasági inas 3 frt, id. Panyik Lajos 1 frt), az 
ordasi ev. ref. egyház ó-év utolsó napi perselypénze 
Kudar Kálmán r. 1. á. 1 frt 10 kr., h.-m.-vásárhelyi ev. 
ref. egyház perselypénze 7 frt 6 kr., Gsekes Sámuel (Bucs) 
20 kr., Basso Béla South-Norwalk 15 frt,- Halom Adám 
m.-szt.-györgyi r. 1. 1 frt, a belényesi ev. ref. egyház 
Zih József gondn. á. 1 frt, a kósdi ev. r. iskolás növen-
dékek báli fölöslege Fábián Lajos rektor á. 1 frt, (ehhez 
járultak 3 krjával: Farkas János, Juhász József, Farkas 
Mihály, Berta András, Kurdi Kálmán, Nagy János, Veixler 
Mór, Törintri János, Jakus András és Samu, Szente Sándor, 

Kováts Samu, Törintsi András, Győri Béni, Győritóth 
András, Csizmadia András és János, Pásztor András, 
Fehér Zsiga és István, Szabó János, Török András, Bak 
István, Kováts Lajos, Mózes Zsiga, Kováts Mihály, Marton 
Sándor, Berta János, Szabó Dani, Mózes János és András, 
Szabó Mari, Szabó Zsuzsi. Mózes Mári és Zsófi, Farkas 
Eszter, Tóth Mári, Nagy Zsófi és Julis, Gelányi Lidi, 
Szarvas Julis, Pásztor Zsuzsi, Juhász Zsuzsi, Tóth Zsuzsi 
és Julis, Bak Mári, Törintsi Eszter. Gelányi Julis, Szente 
Lidi, Berta Zsófi, Kováts Zsuzsi, Tóth Mari, Imre Julis, 
Kováts Mari, Bai Mari, Kováts Lidi, Lénárt Julis és Zsuzsi, 
Jakab József, Szabó Lajos, Juhász Mari, Gelányi Zsuzsi, 
— Kenderesi Szabó Mariska 6 kr., Sovák Béla 2 kr., 
Srekk Lajos 3 kr., összesen 1 frt 76 kr. a postaköltség-
gel). Széki Géza gerjeni ref. 1. 46 kr., a siklósi konfir-
mándusok Zeke Lajos r. 1. á. 5 frt 22 kr., Dányi Gábor 
esp. egyházi látogatása alkalmával begyült 32 frt 55 kr., 
Csepregbi György új f.-varsándi ev. 1. 1 frt 65 kr.. a 
bölcskei konfirmándusok Dömötör Lajos r. 1. á 2 forint 
34 kr., a dunántúli ref. egyházkerület pénztárának^ 1895. 
évi gyűjtése Bali Albert pénztáros á. 25 frt 80 kr., az 
urai újfalui konfirmándusok Kis Imre ev. 1. á. 3 frt 80 kr., 
(ehhez járultak : Gömbös Lidi 50 krral. Kocsis Juli, Varga 
Erzse, Lengyel Rozi, Szalai Lina, Nagy Lajos, Nagy Imre, 
Erős József, Kovács Rozi, Pap István, Nagy Károly, Ber-
nát Józsi. Takáts Lina, Német József, Nagy Sándor. Remete 
Sándor, Őri János. Sümegi Laci, Sümegi Sándor, Nagy 
János, Sós Sándor, Király József, Baltor Jolán. Német 
Lina, Hollósi Zsuzsi, Pápai Lina, Balog Juli, Liegler Juli 
10—lOkrt,Bernát Lina, HollósiIstván, Kiss Antal 20 - 20 krt), 
a felcsutbi konfirmándusok Szűcs Lajos r. 1 á. 58 kr., a 
h.-szoboszlói ev. ref. egyház Ádám János gondn. á. 6 frt, 
a f.-eőri konfirmándusok Gueth Sándor r. 1. á. 2 frt 40 kr., 
a kutasi konfirmándusok Mezei Pál r. 1. á. 1 frt, (ehhez 
járultak: Váradi József 20 kr., Kovács Katalin 10 kr , 
Bútor József 10 kr., Horváth József 10 kr., Kurucz Ist-
ván 10 kr., Horváth Erzsi 10 kr., Kovács Katalin 10 kr., 
Varga Erzsébet 10 kr.) A hercegszőllősi konfirmándusok 
Kulcsár Sándor r. 1. á. 3 forint 96 kr, (ehhez járultak : 
Benkő Margit 50 k r . Cserkó Mária 50 kr., Ács Juliánná 
20 kr., Bárdi Mária 20 kr., Csik Julis 20 kr., Erdős Mária 
20 kr., Győr Mária 20 kr., Varga Mária 20 kr., Zsadánvi 
Mari 15 kr., Deák Dávid 15 kr., Szabó József 15 kr.. 
Ember János 10 kr , Kocsi Sándor 10 kr., Meszlényi Ist-
ván 10 kr„ Biczó Mária 10 kr., Nagy Mária 10 kr., Nagy 
Julis 10 kr., Tóbi Kálmán 5 kr., a perselypénz 66 kr.) 
A fóthi konfirmándusok Molnár Albert r. 1. á. 8 frt 50 kr.. 
a paksi konfirmándusok Szabó Károly r. 1. á. 3 frt, a 
szt.-márton kátai konfirmándusok Patonai Dezső ref. leik. 
által 3 frt. 50 kr., a biai konfirmándusok Dézsi Mihály 
r. 1. á. 1 frt 85 kr., a k.-szt.-péteri konfirmándusok Tatay 
Lajos r. 1. á. 1 frt 05 kr. (Utóbbiak ugvanily Összeget 
adományoztak a »Hajnal« alapra.) Összesen 149 frt 26 kr. 

Kiadóhivatal. 
A nagypén tek i ref. t á r s a s á g n a k : Özv. Czövek 

Imre, Bihar-Nagy-Bajom 1 frt, Vitéz János nvug. ev. ref. 
lelkész," Senye 50 kr., A »Kis Tükör* egy turkevei olva-
sója 1 frt. Nagy István r. 1. Bisse 30 kr., Rédekv Alajos 
Budapest 5 frt. Összesen: 7 frt 80 kr. 

Kiadóhivatal. 
A budai ev. ref. t e m p l o m r a : A n.-köröd ev. ref. 

főgitnn. önképző köre 5 frt. 
Kiadóhivatal. 

Az erdődi ref. e g y h á z n a k : Vitéz János nyug. ev. 
ref. 1. Senye 1 frt. 

Kiadóhivatal. 



P á l y á z a t . 
A kecskeméti ev. ref. jogakadémián a római jog 

tanszéke megüresedvén, e tanszékre ezennel pályázat hir-
dettetik. 

A tanszék javadalmazása Kecskemét th. városházi 
pénztárából fizetett 1200 frt törzsfizetés, 200 frt lakbér 
és a hatodik szolgálati évtől a 30-dik szolgálati évig ter-
jedőleg a törzsfizetés 5°/0-át képező s 300 frtig emelkedő 
ötödéves korpótlék, valamint a tandíjakból és vizsgadíjak-
ból egy rendes tanárt megillető osztalék. A megválasztott 
tanár kötelezett és jogosult tagja az orsz. tanári nyugdíj-
intézetnek 

A jogtanári fizetések rendezése kérdésében a fentartó 
testületek előtt most folynak a tárgyalások s kilátás van 
rá, hogy a véglegesített rendes jogtanár törzsfizetése 
1600 írtban, lakbére 300 írtban, ötödéves korpótléka 
100 — 100 frtban vagy legalább is az egyházi törvények 
489. §-ában az akadémiai tanárok részére minimumként 
megállapított 1500 frt törzsfizetésben, 300 frt lakbérben 
s a törzsfizetés 5%-át képező ötödéves korpótlékban fog 
már a jövő tanévtől kezdve megállapíttatni. 

Pályázhatnak, a kik egyetemi magántanári képesí-
tettséggel bírnak, vagy oly jogtudorok, a kik bár ily képe-
sítettséggel nem is bírnak, de egy évi határidőn belül 
annak megszerzésére magukat kötelezik s egy év alatt a 
habilitatiót meg is szerzik, mert ellenkező esetben állásuk-
ban véglegesíttetni nem fognak. 

A megüresedett tanszéket Kecskemét th. város köz-
gyűlése választás útján tölti be. 

A megválasztott tanár köteles lesz tanszékét folyó 
év szeptember hó 1-én elfoglalni s ez időtől kezdve összes 
javadalmainak élvezetébe lép, de ha magántanári képesí-
tettséggel nem bír, csak a habilitatió megszerzése után fog 
véglegesíttetni. 

Pályázni kívánók eddigi tanulmányaikat, minősíté-
süket. esetleges hivatali alkalmaztatásukat és rövid élet-
rajzukat feltüntető pályázati kérvényüket, és pedig ha 
közszolgálatban állanak, közvetlen felettes hatóságok útján 
folyó évi június hó 20-áig alulírotthoz, mint a jogakadé-
miai igazgató-tanács elnökéhez nyújtsák be. 

Kecskeméten, 1896. május hó 31-én. 

Dr. Szeless József, 
a jogakadémiai igazgató-tanács 

elnöke. 

Pályázati hirdetés. 
A debreceni ev. ref. egyház által fentartott felsőbb 

leányiskolánál a természet- és mennyiségtani tanszékre 
pályázat hirdettetik. 

Ileti órák száma 20. 
Javadalmazás 1000 frt és 200 frt lakbér, mely 

évnegyedes részletekben az egyház által az intézet pénz-
tárából előlegesen fizettetik. 

Pályázhatnak a természet- és mennyiségtanból közép-
iskolára képesített ev. ref. vallású férfiak. 

Kellő okmányokkal felszerelt kérvények augusztus 
hó 10-ig az intézet igazgatóságához küldendők. 

A megválasztott köteles állását folyó évi szeptember 
hó 1-én elfoglalni s ezt az iskolai év végéig el nem 
hagyhatja. 

Végzett, de oklevelet még nem nyert egyének is 
pályázhatnak, azonban megválasztatásuk esetében csakis 
oklevelük megszerzése és egy évi sikeres működés után 
állandósíttatnak. 

Debrecen, 1896. június hó 2-án. 

Kiss Albert, 
1—2 az igazgatótanács elnöke. 

Pályázat tanári állásokra. 
Az államilag segélyezett nyíregyházi ág. ev. főgim-

náziumnál a következő tanári állások fognak pályázat 
útján betöltetni. 

1. A német-magyar (esetleg német-latin nyelvi tan-
szék, mely egyelőre helyettes tanárral töltetik be. Fizetése 
800 frt, előleges negyedévi részletekben. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy ezen állomás később 
rendszeresíttetni fog 1200 frt törzsfizetéssel, mely 1400— 
1600 frtig emelkedhetik; 250 frt lakbérrel és 500 frtig 
emelkedő 100 frtos ötödéves korpótlékkal. 

2. Tornatanári tanszék, mely állással az ifjúsági 
játéktanítás is egybe van kötve; kívánatos, hogy a torna-
tanár vívásban is képzett legyen, tanításáért azonban 
külön a kormányzótanács által meghatározandó díjazás-
ban részesül. 

Fizetése 800 frt előleges negyedéves részletekben. 
Mindkét állásra protestáns, első helyen ág. ev. hit-

vallású okleveles tanárok vagy tanárjelöltek pályázhatnak. 
A pályázók kellő okmányokkal (keresztlevél, végzett 

tanulmányképesítés — esetleg szolgálati — egészségi álla-
pot stb. igazoló bizonyítványokkal) felszerelt folyamodá-
sukat a nyíregyházi főgimnázium igazgatóságához f . évi 
július hó l-ig küldjék be. 

A megválasztott tanárok állomásaikat 1896. évi szep-
tember 1-én elfoglalni kötelesek. 

Nyíregyháza, 1896. évi május 28-án. 

Leffler Sámuel, Dr. Meskő László, 
főgimn. tanácsjegyző. 1—2 főgimn. felügyelő. 

Pályázat tanári állásokra. 
A gyönki ev. ref. algimnáziumban f. évi szeptember 

l-jén elfoglalandó két tanári állásra ú. m. 
1. Magyar és latin nyelvi. 
2. Mennyiségtan és mértani rajzi tanszékre pályázat 

hirdettetik. 
Rendes tanári évi fizetése 850 frt, 150 frt lakbér 

és 40 forint ötödéves pótlék. Ez a fizetés idővel emel-
kedni fog. 

Okleveles pályázó hiányában helyettes tanár alkal-
maztat ik 800 frt évi fizetéssel, 100 frt lakbérrel s kilá-
tással arra, hogy oklevele megszerzése után rendes tanárrá 
választatik. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 



Előnyben részesülnek azok. a kik a torna, ének vagy 
szépírás tanításában is jártasok. 

A megválasztott rendes tanár az országos közép-
iskolai tanári nyugdíjintézetnek tagja leend. 

A pályázók a gimnáziumi íentartótestület elnökéhez 
címzett folyamodványukat okmányok csatolásával folyó 
évi június 18-ig a gimnázium igazgatójához adják be. 

A gimnázium fentartótestület elnökének megbízá-
sából : 

Gyönkön, 1896. május hó 20-án. 

2 - 2 

Szentes János, 
gimnáziumi h. igazgató. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-

názium igazgató-tanácsa a történelem-földrajz tanszékre 
pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású, a kijelölt tanszakra 
képesített okleveles tanárok, vagy tanárjelöltek; a meg-
választott tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek kö-
teles tagja lesz. 

A rendes tanár fizetése 1200 frt, 200 frt lakpénz 
az egyházi pénztárból havi részletekben és négy ízben 
50—50 frt ötödéves korpótlék. A helyettes tanár fizetése 
800 frt, szintén előleges havi részletekben kiszolgáltatva. 

Pályázók folyamodványaikat folyó évi június 15-ig 
alólírott elnökségnél nyújtsák be. E folyamodványukban 
életkoruk, vallásuk, családi állapotuk, hadkötelezettségi 
viszonyaik, képesítésök, eddigi netaláni alkalmazásuk, ok-
mányokkal igazolandók. 

A megválasztott tanár egy évi sikeres működés 
után állandósíttatik, hivatalát folyó év szeptember 1-jen 
tartozik elfoglalni. Szükség esetén köteles más rokon tan-
tárgyakat is túlterheltségének kikerülésével szintén előadni. 

Kelt Kisújszálláson, az ev. ref. főgimnázium igazgató-
tanácsának 1896. évi május 21-én tartott gyűlésében. 

Gulyás Lajos, 
ev. ref. lelkész, igazg. tanács-

2—2 elnök. 

Pályázat ének- és zenetanítói állomásra-
A li.-m.-vásárhelyi ref. főgimnáziumban újonnan 

felállítandó ének- és zenetaníiói állásra, melylyel 800 frt 
törzsfizetés, a mellékilletmények élvezése, az országos 
tanári nyugdíjintézetben való részvétel van összekötve, 
képesített református egyénekre nézve ezennel pályázat 
hirdettetik. 

A tanító a fennálló tanterv és a helyi megállapodá-
sok értelmében az éneket és zenét tanítja a főgimná-
ziumi növendékeknek s hivatalát f. évi szeptember l-jén 
tartozik elfoglalni. 

A folyamodványok és mellékletei (keresztlevél, képe-

sítettségi, szolgálati, védkötelezettségi és érettségi bizony-
latok) ez évi június hó 20-ig Szeremlei Sámuel elnök-
lelkészhez küldendők be. 

Bővebb értesítéssel szolgál a főgimnáziumi igaz-
gatóság. 

H.-M.-Vásárhelyen, 1896. május hó 23 án. 

2—2 Szeremlei Sámuel 

Pályázati hirdetés tanári állomásra. 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület államilag segé-

lyezett pápai ev. ref. főgimnáziumához, a német nyelv 
és irodalom, rendes tanári tanszékére, pályázat hirdettetik. 

A megválasztott tanár köteles a főgimnázium III. és 
VIII. osztályaiban a német nyelvet, s esetleg valamely 
rokontárgyat az egyházkerület által évenkint megállapított 
tantárgycsoportosítás szerint heti 20 óraszámig eltanítani. 

Az ezen tanszékre megválasztott tanár évi fizetése 
1200 frt alapfizetés, 200 frt lakbérilletmény, 5 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 mű-
ködött volt, s az igazgatótanács tudomása szerint kiválóbb 
érdemeket szerzett tanár is pályáz, illetőleg választatik 
meg a hirdetett állomásra tanárul: az az 14-00 frt, vagy 
épen az 1600 frt alapfizetéssel rendszeresített második és 
első fizetési osztályú allomásra megválasztatásával egy-
idejűleg előléptethető. 

Ezen tanszék betöltése a nmélt. magy. kir. vallás- és 
közoktatási miniszter hatáskörébe tartozik. Ennélfogva 
pályázók felhivatnak, hogy az állomás betöltésére jogo-
sított hatósághoz intézett folyamodványukat, keresztelő le-
velükkel. végzett tanulmányaikat, tanári képesítettségüket, 
eddigi szolgálatukat, egészségi állapotukat, védkötelezett-
ségüket igazoló bizonyítványaikkal együtt 1896-dik évi 
június 25-ig küldjék be főtiszt, és méltóságos Antal Gábor 
dunántúli ev. ref. püspök úrhoz Ácsra, Komárom m. 

Megjegyeztetik, hogy csak ev. ref. vallasú egyének 
pályázatai vétetnek figyelembe. A megválasztott, illetőleg 
kinevezett tanár, az országos tanári nyugdíjintézetnek 
jogosított és kötelezett tagja. 

Állomását a kinevezett tanár 1896. szept. 1-én szak-
tudományához tartozó értekezéssel köteles elfoglalni, 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 
nem bíró tanárjelölt választatnék meg helyettes tanárul, 
annak évi fizetése 800 lorint leend, egy év alatt tartozik 
oklevelét megszerezni, s ha a kívánalmaknak megfelel, 
akkor a rendes tanárok fizetési osztályába besoroztatik. 

Kelt Pápán, 1896. május 16. 

Darányi Ignácz, Czike Lajos, 
főiskolai világi gondnok. B—3 főiskolai egyházi gondnok. 

HORNYANSZKY VIKTOR KONY VNYOMI1A.I A BUDAPKSTRN. 
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H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 
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A magyar ev. ref. egyház és az egységes 
magyar nemzeti állam. 

Magyar h a z á n k s m a g y a r n e m z e t ü n k e u r ó p a i 
e z r e d é v e s f enná l l á sá t és á l lamiságát , melye t az 
örök I s t en vége t len kegye lmébő l m e g é r t ü n k , ma-
g y a r ev. ref. e g y h á z u n k a m a g a kebe lében a 
l egősz in t ébb ö r ö m n y i l v á n u l á s o k közt, m i n d e n 
kivétel né lkü l o r szágsze r t e h á l a a d ó l a g m e g ü n n e -
pel te s ze rény t e m p l o m a i b a n . 

Más nem is volt v á r h a t ó a t tól az egyháztól , 
melynek ősei s nemzet i fe jedelmei , a lelki ós 
testi s zabadságé r t , vagyis v a l l á s u k é r t s Magyar-
o r szág á l lami öná l lásaér t , h a z á j u k n a k a vegyes 
m o n a r c h i a más ik r é szében u ra lgó fe jedelmi ab-
s o l u t i s m u s el len í ro t t t ö r v é n y e k k e l ós kirá lyi 
d ip lomákka l biztosí tot t , de t ény leg va jmi g y a k r a n 
m e g t á m a d o t t és m e g i n g a t o t t f ü g g e t l e n s é g e é r t 
m i n d e n k o r e g y ü t t e s e n s e g y e t e m l e g e s e n harco l -
tak és vérze t tek . 

F á j d a l o m ! hogy ezen nemzet i ü n n e p l é s e k 
a t e s t v é r ágos ta i h i tva l l ású evange l i kus egyház 
kebe l ében n e m fo lyha t tak le a k í v á n a t o s kegye-
lettel, s hogy n e m c s a k egyes k ivé te les gyü leke -
ze tek , h a n e m egész e g y h á z m e g y é k s em osztoztak 
az o r szágos ö römben , t e m p l o m a i k a t konoku l el-
zá rván a haza f ias h á l a a d á s ny i lvání tása i előtt , 
s hogy a görög k a t h o l i k u s ós gö rög kelet i r o m á n 
ós sze rb nyelvű egyházak több je iben az e z r e d é v e s 
á l lami f enná l l á s m e g ü n n e p l é s e e lébe n e m c s a k 
t ény leges a k a d á l y o k görd í t t e t t ek , h a n e m e l lene 
hazaf ia t l an és a l jas m e r é n y l e t e k is in téz te t tek . 

Nagy f e l ada ta s va lóban nemzet i h i v a t á s a 
van a m a g y a r r e f o r m á t u s egyháznak , je lesü l 
egyfelől az o r s z á g u n k számos felső megyé iben 
m á r fe lbur jánzo t t , ele sa jnos , az Alv idóken is 
n é h á n y m e g y é b e n sa r j adozó pans l av i smus , más-
felől h a z á n k délkele t i s főleg erdélyi r é sze iben 
r o p p a n t k i fe j lődöt t s e l h a t a l m a s o d o t t d á k ó - r o m a -
n i s m u s e l l enében t á m o g a t n i s véden i a m a g y a r 
nemzet i á l lam egységét , me lynek edd ige lé ugyan 

nyí l tan be nem vallot t m e g b o n t á s a és h a z á n k 
tes tének nemze t i s égek szer in t i f e lda rabo lá sa — mi 
e g y é r t e l m ű és egy köve tkezésű volna a te l jes 
e l idegení tésse l — ki tűzöt t végcél j a a nemzet -
e l lenes pánsz láv és clákó-román m o z g a l m a k n a k , 
mely az á l ta la fé lszegen é r t e lmeze t t népszabad -
s á g n a k s nópfaji egyen jogosu l t s ágnak h a n g z a t o s 
cége s a v a l l á s f e l e k e z e t t ö r v é n y e s a u t o n o m i a 
t ág k ö p e n y e a la t t t i t okban űzi ós szövi á r m á n y o s 
művét , de a rokon m a g y a r e l l e n e s szomszéd né-
pek, sőt az í t é le tükben meg tévesz t e t t külföldi 
műve l t nemze tek i roda lmi ós anyag i t á m o g a t á s a 
mel le t t m á r köve te lő v a k m e r ő s é g g e l is kezdi 
fejét fe lemelni . 

A m a g y a r r e f o r m á t u s egyház egyik e rős 
t a lpköve a m a g y a r nemzet i á l l a m n a k s e n n e k 
pol i t ikai egységének , de min t ilyen, ezen egyház 
egysze r smind védpa izsa is a kirá lyi t r ó n n a k , ós 
ezzel a k o r o n á s m a g y a r k i r á lynak ós az ura l -
kodó d inasz t i ának . 

Nagyon itt van m á r az ideje, hogy ezt meg-
ér t se s ke l lőkép mél t ányo l j a a m a g y a r á l lam és 
e n n e k felelős k o r m á n y a és a l k o t m á n y o s feje-
delme. Ezen t isz tán magya r , t e h á t nemzet i egyház 
van h iva tva é j szakon a t e s t v é r evange l i kus egy-
ház e rősb í t é só re a kebe lében megfészke l t s itt 
f é r e g k é n t r á g ó d ó p a n s l a v i s m u s ellen, dé lke le t rő l 
az úgyneveze t t óh i tű egyház s e n n e k p r o g r a m m -
s z e r ű e n t e r j e s z k e d ő i l letőleg cár i o r t h o d o x i á j a 
megfékezésé re , mely m á r a gö rög ka tho l i c i smus t 
is e lnyeléssel s a görögke le t i egyházakka l való 
össze fo r rasz tássa l fenyeget i , a r ó m a i p á p á s egy-
háza t pedig, o r s zágunk délke le tén , ve lünk ma-
g y a r r e f o r m á t u s o k k a l együ t t e sen veszélyeztet i . 

Igen he lyesen fe j teget i Apponyi Albe r t leg-
köze lebb a m a g y a r t u d o m á n y - e g y e t e m i i f jú ság 
zászlószentelósi clíszülósén m o n d o t t á l l amfér f iú i 
r e m e k beszédében , hogy szent I s tván első k i rá -
lyunk k o r o n á j á n a k je lenlegi fö ld t e rü l e t én a hon-
foglaló s á l l amalko tó Magyaro r szágon kívül m á s 
va lamely népfa j ál tal Közép -Európa á l l andó bé-



ké jé t s a nyugo t - eu rópa i k u l t u r a továbbfe j lődésé t 
biztosí tó ós m a r a d a n d ó á l l amalak í t á s n e m kép-
zelhető, s hogy az egységes m a g y a r nemze t i 
á l l a m n a k főleg ke le t ellen, a kelet i műve le t l en 
n é p e k n e k sa já t a n y a n y e l v ü k h ö z való SZÍVÓS ragasz-
k o d á s u k mel le t t s z e m k á p r á z t a t ó egyházi sze r ta r -
t á sa ikon , min t l á tványosságokon csüggő kü l ső 
va l l á sossága s ebből folyó olvasztó h a t á s a el len 
kell védekezn ie s a kele t felől f enyege te t t nyugo t -
e u r ó p a i k u l t u r á h o z kell r agaszkodn ia , de az er-
kölcsi a l apnak , s a s z a b a d s á g sze re te téve l pá ro -
sul t belső va l l á sos ságnak megóvásáva l , ós a 
n y u g o d t lélek sorvasz tó b e t e g s é g é n e k g o n d o s 
kerü léséve l . 

U g y a n e z e n l é l ekben j á r ó fe lada t j u t o t t az 
egységes m a g y a r nemzet i á l l ammal e lvá lasz tha t -
lanu l egybe fo r r t m a g y a r r e f o r m á t u s egyháznak 
is osztályrészül , de hogy ezen szegény egy-
ház á l l amvédő s a m a g y a r nemzet i egysége t 
Összetar tó h i v a t á s á n a k megfe le lhessen , neki is 
s züksége van az á l lam t á m o g a t á s á r a ; a zonban 
nem szo lgabér t igényel az ál lamtól , ebbel i viszon-
köve te lése a l eg jogosabb c ímű ós legjobb h i s z e m ű 
lévén, m e r t az egységes m a g y a r nemzet i á l lam 
s a m a g y a r r e f o r m á t u s egyház oly a n n y i r a egy-
m á s r a v a n n a k u ta lva , hogy bízvást hangsú lyoz-
h a t j u k , m i k é n t ők együ t t é lnek, együ t t ha lnak . 

A m a g y a r n é p e l e m e g y m a g á b a n áll szent 
I s tván k o r o n á j á n a k jelenlegi b i r t o k t e r ü l e t é n , ro-
kon nópfa ja ezen elszigetel t t e r ü l e t e n ós ezen-
kívül n incs egész E u r ó p á b a n , ős h a z á j á b a n van 
meggyökerezve , ehhez van nőve, kifelé nem 
grav i t á lha t , s e m e r r e se t e r j e szkedhe t ik . 

Egészen hason ló a m a g y a r r e f o r m á t u s egy-
ház á l lapota , m é g ped ig n e m c s a k nemzet iségi , 
h a n e m e mel le t t va l lás fe lekeze t i t e k i n t e t b e n is, 
e ze réves hazá j án kívül n e m c s a k min t n é p f a j n a k 
n incsen s z á m á r a hely, h a n e m a hóná t körü lövező 
szomszéd idegen népek közt h i t so r sosoka t sem 
talál , az egykor Magya ro r szág rende ive l s E rdé ly 
fe jede lmeive l szöve tkeze t t h a t a l m a s a r i sz tokrác iá -
j ában , úgy népe zömében is erőte l jes , de a fehér -
hegyi dön tő ü t k ö z e t b e n győze lmes II. F e r d i n á n d 
császá r által kegye t l enü l k i i r to t t c s e h - m o r v a 
r e f o r m á t u s va l l á s fe lekeze tnek II. József c sászá r 
u r a l k o d á s a ala t t ú j é l e t r e kel t csekély foszlá-
nyain kívül. 

A m a g y a r r e f o r m á t u s egyház hívei t sú lyosan 
nyomják az egyházi t e rhek , le lkészeinek, t an in -
téze te inek , fe lekezet i i sko lá inak s n é p t a n í t ó i n a k 
f e n t a r t á s a a r á n y t a l a n u l t e rhe l i ezt a szűkö lködő 
egyházat , az á l l a m n a k m a g á n a k sa já t ön fen ta r -
tás i f e l ada ta tehát , hogy az á l ta la i m é n t ha t á lyba 
l ép te te t t egyházpol i t ika i t ö r v é n y e k k e l m é g i n k á b b 
sú lyosbí to t t he lyzeten a l ehe tő l e g g y o r s a b b a n 
könnyebb í t sen , hogy a m a g y a r ref. fe lekezet egy-

házi és iskolai s zükség le t ének m á r félszázad előtt 
j e l en leg is é r v é n y b e n álló o r szágos t ö r v é n y b e n 
és ped ig a va l lásfe lekezet i a u t o n ó m i á n a k ér in-
te t len hagyásáva l biz tosí tot t á l lami fedeze té t egész 
t e r j e d e l m é b e n m a g á r a á tvegye, vagy h a ez m é g 
e g y s z e r r e é r v é n y e s í t h e t ő nem volna, l ega lább az 
edd ig é lvezet t papi j ö v e d e l m é b e n megröv id í t e t t 
lelkészi k a r n a k , a j e l e n k o r műve l t ség i követe l -
m é n y é h e z a r á n y u l ó j a v a d a l m a z á s á t az e g y e t e m e s 
ref. k o n v e n t f e l t e r j e sz t é sében megá l l ap í to t t mi-
n imál i s k o n g r u a ö s s z e g e re jé ig m á r a jövő 1897- ik 
év re megvalós í t sa , hogy ezzel a ref. m a g y a r s á g 
egyházi t ú l t e r h e l t s é g é t egyrész t v a l a m e n n y i r e 
enyhí t se , más ré sz t az o r szág é jszaki és dé lke le t i 
r é sze iben idegen nép fa jok közé beékel t , t o v á b b á 
a D r á v á n t ú l a sziavon t á r s m e g y é k b e n t e n g ő d ő 
úgy régi, min t ú j a b b ke le tkezésű s folyvást a la-
ku lóban levő szó rványos m a g y a r ref. egyház -
gyü lekeze t ek f en t a r t á s á r a , s az o t tan i m a g y a r 
n é p e l e m n e k nemzet i s zempontbó l m e g m e n t é s é r e 
szolgáló ref. missziók köl t sége ihez is hozzájáru l -
jon, m e r t a m á r is n a g y m é r v ű s z e k t á s k o d á s n a k 
ós fe lekeze tné lkü l i ségnek , melyek u t ó v é g r e ma-
gá t az á l lam s a po lgár i t á r s a d a l o m a lap ja i t is 
gyengí t ik , sőt a fenná l ló t á r s a d a l m i r e n d e t is 
veszélyezte t ik , csak így l ehe t séges elejét venn i 
he lyesen t anácso lván a lat in költő, hogy »Pr in -
cipiis obsta , se ro med ic ina p a r a t u r , q u u m m a l a 
pe r longas i n v a l u e r e morascc. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

Jézus Krisztus, Istennek egyszülött fia. 
Mit tartotok a Krisztusról? Kinek a fia ő? Mit mon-

danak az embernek fiáról? Ezek olyan kérdések, melyeket 
Krisztus ellenségeihez és barátaihoz egyformán intéz. Eme 
kérdések elől senki sem térhet ki. És habár úgy látszik, 
hogy az élet nagy zajában ezrek nem vesznek tudomást 
ezen kérdésekről, mégis tény az, hogy ezeket a kérdéseket 
sokkal gyakrabban tárgyalják egész csendben, mintsem 
gondolná az ember. Annyi bizonyos, hogy a kire nézve 
ez a kérdés teljesen közömbös, az az ember keresztyén 
szempontból nyomorék. Tényleg a Krisztushoz való viszony 
dönt üdvösség és kárhozat felett. A Krisztussal szemben 
tehát állást kell foglalnunk, s erre nézve először is az ő 
lényegét megismernünk. Vallásos tekintetben ez a puszta 
megismerés sohasem lehet produktív, a gyakorlati hit a 
fődolog. De még ez a hit sem elég magában, hacsak nem 
öltözködik a megismerésnek valamely alakjába. A föntebbi 
nyilt kérdésre meg kell felelnie, különben kárt szenvedünk. 

Vizsgáljuk hát meg, mit tartanak az emberek Krisz-
tusról ? Mindjárt azt a fontos észrevételt teszszük. hogy 
mindegyik a legnagyobbat és lehető legmagasabbat tulaj-
donítja neki, a mit képzelhet. A hivő zsidók őt tartották a 
Messiás-királynak; a tudatlanok és félig hivők e mellett 



természetesen csak a földi királyságra gondoltak, de mégis 
annyira tisztelték Jézust, hogy ráruházták mindazt, a mi 
szerintük nagy és magasztos. A mai szocialisták tisztelik 
Jézust, mert szakadatlanul ostorozta a gazdagokat és az 
uralkodó osztálylyal való küzdelmében mint mártir halt meg. 

A rationalismus szerint Krisztus az erénynek a leg-
magasztosabb példányképe. Ma már ugyan mosolygunk a 
rationalismus lapos és szellemtelen okoskodásain. De még 
sem csekélység az, hogy a rationalisták szintén Krisztust 
tartják ideáljuknak. Nem csekélység pedig azért, mert ki-
látást nyújt arra, hogy Krisztusról való felfogásuk mélyebb 
és behatóbb lesz. 

Nekünk is azzal kell kezdenünk, hogy Krisztusnak 
a legnagyobbat tulajdonítjuk, a mit ember elképzelhet. Es 
miben áll az a legnagyobb ? Bizonyára nem földi szabad-
ságban, nem is földi erényben, hanem inkább az Istennel való 
közösségben. A ki olyan viszonyban van Istennel, mint 
Krisztus, az nevezheti Istent atyjának. Ha tehát mi Krisz-
tusnak a legnagyobbat tulajdonítjuk, akkor először is Isten 
fiának kell őt neveznünk. 

Az Isten-fiúság eszméje Jézus idejében már nem volt 
új; nemcsak Izrael népe tartotta magát Isten fiának, hanem 
a népnek egyes tagjai is Isten fiai és leányai voltak. Külö-
nös mértékben pedig a király, kit Isten maga tett az ő 
népe között mintegy képviselőjévé, volt az Isten fia. Az 
Isten-fiúság eszméje tehát élt az ó-testamentumban, de 
teljes szilárd igazsággá a Messiásban lett. Nem kisebbít-
jük Jézus személyét, ha azt mondjuk, hogy az Isten-
fiúsági eszmének nem ő volt a feltalálója. S valamint 
arra sincs szükségünk, hogy az ó-testamentumi gondola-
tok értékét lejebb szállítsuk, hogy Jézusnak előkelő állását 
meg ne ingassuk. 

Hangsúlyozzuk tehát az Isten-fiúsági eszmének az 
ó-testamentumban való meglételét, még pedig azért, hogy 
Jézus számára az Isten-fiúság teljes megvalósulását köve-
telhessük. Az ó-szövetségben vannak egyes fénysugarak, 
a felkelő napnak első sugarai, de a teljes világosság csak 
maga a Jézus. Az Ő szájában az Isten-fiúság szavai egé-
szen máskép hangzanak, mint az ó-szövetségben, mikor 
így tanítja tanítványait imádkozni: Mi Atyánk, ki vagy 
a mennyekben; mikor azzal vigasztalja őket, hogy ne fél-
jenek, mert egy verebecske sem esik a földre a mennyei 
Atya akarata nélkül; mikor a mennyei Atyát állítja tanít-
ványai elé, mint a tökéletesség mintaképét (Máté V. 48.), 
akkor ez a Jézus nem sejtelmeket, s gondolatokat mond 
ki Istenről, hanem úgy beszél, mint fiú, közvetlen tapasz-
talatból (Máté XI. 27.). S szavainak bizonyságául szolgálhat 
egész élete, melyet úgy töltött el, mint valódi Isten fia, 
mert már mint 12 éves fiú Atyja dolgaiban akar foglalatos-
kodni ; mikor pedig messiási pályára lép, az az ő minden-
napi kenyere, hogy tegye annak akaratát, a ki őt elküldte. 

Ezért mondja, hogy azok az ő testvérei, kik a rneny-
nyei Atya akaratát teszik. De mily kevés ilyen testvére 
volt neki földi életében. Isten-fiúságát épen azzal kelle 
bebizonyítania, hogy ő Isten-fiúságának tudatában volt, 
de az emberek meg nem értik és megvetik. Nem volt 

helye, a hová fejét lehajtsa; nem volt barátja, a ki vi-
gasztalja; mert még legbizalmasabb barátai is gyöngék 
voltak. Mesterüknek utolsó óráit éretlen kérdéseikkel 
keserítették. Nem kellett-e tehát az Isten fiának kétségbe-
esnie? Hiszen a választott nép, melynek ő volt Messiá-
sául elhíva, be nem fogadta őtet. Törekvései hajótörést 
szenvedtek, még azzal sem vigasztalhatta magát, hogy 
körülötte van tanítványainak kis köre, a kik őt értik és 
munkáját tovább folytatják, mert összes tanítványai elhagy-
ják őt az utolsó órában. Mégis milyen álhatatosság és 
bizonyosság mind halálig ! 

Az emberi természetnek ama megnyilatkozása Jézus 
imájában (Máté XXVI. 39.) csak azt bizonyítja, hogy itt 
mint ember akar bennünket Isten atyai szeretetében való 
bizodalomra tanítani. És épen mivel itt nem kisértet áll 
előttünk, hanem hus és vérből való ember, azért oly 
egyedül álló ez a jelenség: Ez az ember ebben a hely-
zetben, testi és lelki kínjainak tetőpontján, a kisértő ostro-
mai közepette rendíthetetlen, nyugodt és alázatos bizo-
nyossággal nevezi azt az Istent, a ki őt veri, Atyjának. 
Ő nem bűneiért szenved, ő a helyes úton van és ellen-
ségei a rossz úton járnak; de azért nem átkozta ellen-
ségeit, hanem imádkozik értük (Luk. XXIII. 34.) s végre 
Atyja kezeibe teszi le lelkét. Gondoljunk el most egy 
pillanatra minden emberfölöttit, a mivel vallásos hitünk 
Jézust felruházta és tekintsük, mint puszta embert, akkor 
is meg kell vallanunk, hogy ez az alak utolérhetetlen. 
Látott már a világ buddhista kegyeseket, stoikus bölcsé-
szeket, a kik a természetnek kérlelhetetlenül megsemmi-
sítő törvénye előtt büszke önbizalomban keresik saját 
énjüknek megsemmisülését vagy felmagasztaltatását. De 
olyant még csak egyet látott, a ki a halálban Istent Atyjá-
nak merte szólítani és a mellett mint testvér könyörög 
ellenségeiért, s abban a teljes és zavartalan bizodalomban 
hal meg, hogy nemcsak saját énjét mentette meg a meg-
semmisüléstől, hanem elvégezte azt a munkát, a mit Atyja 
reábízott. Ezt mondjuk először is Jézusról, mint Isten 
fiáról. 

Müller K. után Kovács Lajos, 
vallástanár. 

I S K O L A Ü G Y . 

A felső-baranyai református egyházmegye 
rendszabálya 

a tanítói állomások időközi jövedelmének hovafordításáról. 

A felső-baranyai ref. egyházmegye 1894. évi közgyű-
lési jegyzőkönyvének 21-ik száma alatt a következő ren-
delkezés olvasható: »A tanügyi bizottság 1894. május hó 
28-án tartott ülése jegyzőkönyvének 5. sz. végzése az 
ürességben levő tanítói állomásoknak időközi jövedelmére 
nézve azt véleményezi, hogy az fele részben az egyház-
megyei tanítói egyesület javára, fele részben pedig az illető 
iskolafentartó egyházközség szegénysorsú tanköteleseinek 
ruhával és tankönyvekkel leendő segélyezésére fordíttassék*. 
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Mely véleményezésre az egyházmegyei közgyűlés végzése 
ez: >A tanügyi bizottság véleményezését az egyházmegyei 
közgyűlés helyeselvén, azt batározatilag elfogadja«. Mint-
hogy pedig az eddigiekből nem tűnik az ki világosan, 
hogy az időközi jövedelem, fele a tanítói testületnek köz-
pénztárát, vagy gyámpénztárát illeti-e: azért ez iránt 
1895-ben az egyházmegyei gyűléshez újból kérdés intéz-
tetvén, az 1895. évi gyűlési jegyzőkönyv 37-ik száma alatt 
válaszul ez a végzés áll: * Az ürességben levő tanítói állo-
másoknak időközi jövedelme csak a gyámpénztárt illeti«. 

Lássuk már e rendszabálynak — úgy a mint adva 
van — a gyakorlatban való alkalmazhatását, figyelemben 
tartva azt is, hogy jelenleg tanítószükség van; s épen e 
miatt az üresedések főként a kisebb jövedelmű állomások-
ban fordulnak elő. 

Megüresedik hát egy kisebb jövedelmű tanítói állás. 
Az iskolatartó gyülekezetnek az volna az ügyérdeke, hogy 
az mielőbb betöltve legyen, s folyamodik az esperesi hiva-
talhoz, hogy küldene egy helyettes vagy segédtanítót, a 
ki legalább a rendes tanító választásáig a bizonytalan 
tartamú időközre eleget tenne. Küldene is az esperesi 
hivatal szívesen, de nincs, hanem e helyett elrendeli a 
pályázat hirdetését. A pályázat-hirdetés lefolyásáig eltelik 
egy pár hó; de a kisebb jövedelmű állomásokon mai 
napság könnyen megesik, hogy az első pályázat-hirdetés 
sikertelen marad, tehát meg kell azt ismételni, a mi újra 
több időbe kerül, úgy hogy bele telik fél év, vagy még 
több idő is, még nagy úgvgy el-bajjal tanítót lehet kapni. 
A megválasztott új tanító azonban látván a jobbnál-jobb 
tanítói pályázat-hirdetéseket, rövid idő múlva ismét távo-
zik s az elhagyott iskola újra belejutott a tanítókeresés 
idővesztő és unalmas experimentálásába. Hogy már ez 
az időnkénti huzamos szünet is nagy baj az egyházaknak, 
magától érthető. De jön az esperesi felhívás a presby-
teriumhoz, hogy az időközi jövedelem félét adja ki a 
tanítói testületnek. Hiszen ki is adná az, ha azt ugyan 
beszedhette volna. De midőn ezt az adózó szülőktől vagy 
egyháztagoktól annak idején követelte, azok azt felelték, 
hogy fizetnek akkor, ha látják a tanítót s fizetnek annyit, 
a mennyire szolgált; ha pedig a tanítói testületnek kell 
az időközi jövedelem fele, necsak kérne, hanem adott 
volna is valamit, állított volna időközi tanítót a conventio 
bizonyos részére, a többi részszel aztán jutalom fejében 
ha rendelkeznék is ! Röviden szólva az időközi jövedelmet 
békességes úton nem lehet beszedni; darázsfészekké válik 
az egész adózó közönség, a gyülekezet meghasonlik elöl-
járóságával, papjával, hatóságával, tanítót nem tud állí-
tani, de tud exequálnil csak követel, de nem áld. 

Ilyen lehetvén a fenti rendszabály alkalm clZciScL 

gyakorlatban: önként következik, hogy a rendszabály idő-
szerűtlen, igazságtalan és békezavaró. 

Egyik nagy hibája ugyanis az, hogy oly időszakban 
keletkezett, a mikor a tanítóhiány miatt kivált a kisebb 
állomások félévig vagy még tovább is üresedésben marad-
nak. És ha nagy ügvgyel-bajjal betöltetnek is, rövid idő 
múlva ismét üresednek, a mint hogy erre gyakori esetek 
is vannak. Már ha a tanítónak bőviben volnánk, akkor 
legfelebb egy pár hó alatt be lenne töltve az állomás, 
nem eshetnék meg utána oly hamar az újból üresedés, 
s 10, 12 év alatt ha lenne is egyszer egy pár hónapi 
időközi jövedelem, a miből kegyes adományrészt kellene 
adni: van annyi jóakarat és béketűrés a teherviselőkben, 
hogy nem fakadnának ki érte. A tanítóhiány korában 
azonban ama rendszabály nem épen alkalmas. 

De meg nem is igazságos. Az volna az igazság, hogy 
a kinek joga van, legyen kötelessége is. Ha a tanítói tes-
tületnek van bizonyos része az időközi jövedelemben, gon-

doskodnék arról, hogy a többi részre állítson ideiglenes 
tanítót, ha pedig ezt nem tudja megtenni: a részre se 
legyen igénye, máskülönben ott arat, a hol nem vetett. 
Az iskolatartó gyülekezetre nézve meg az volna az igaz-
ság, hogyha áldozatot kívánnak tőle ide vagy amoda: 
legyen az áldozattételnek valami olyan értelme, hogy azon 
megnyugodni tudjon. Megnyugszik akkor, ha az áldozattétel 
valami úton vagy alakban most vagy jövőre magára is 
visszaháramolhat. De itt nem ilyen áldozattételről van 
szó; itt az csak egy testület érdekének használ, magának 
az ügynek pedig, a gyülekezet iskolaügyének semmit sem, 
A szóban levő rendszabály azonban még más oldalról 
sem igazságos. E rendszabály nem ott keresi az adományt, 
a honnan az könnyen tellenék, mert a nagyobb jövedelmű 
állomások ritkán üresednek, hanem odajár a valamiért, 
a hol abból minél kevesebb van. a gyakran üresedő kisebb 
állomásokhoz. Nem arról a fáról kívánja a gyümölcsöt, 
a melyik rakva van, hanem arról a szegény fügefáról, 
a melyik még a gazdájának sem terem eleget. 

Hogy aztán a nem igazságos gyakorlat még béke-
zavaró is, alig szükség mondani. Oly időket élünk, a mikor 
a nép még úgyis nehezen fizeti a papját, tanítóját, ha 
azoknak szolgálatával él. Ez a rendszabály pedig azt kí-
vánja, hogy az iskolatartó gyülekezet, ha a tanköteleseit 
senki nem tanítja is, azért mégis csak fizessen; fizesse 
pedig nem azt a tanítót, a ki nincs, hanem azt a tanító 
egyesületet, a melyik ugyan van, de a kinek a jövedel-
mezés fejében semmi kötelessége nem volt. Ez a rendsza-
bály kívánja az iskolaszékektől, hogy zaklassák a gyüle-
kezetet oly adónak fizetésére, a minek az semmi hasznát 
érezni vagy belátni nem képes, és így megadni sincs 
szándéka. Ez a rendszabály kívánja az egyházak elnökei-
től, a lelkészektől, hogy elöljáróságon és gyülekezeten 
erőszakoskodjanak a tanítói fizetésért egy kívül eső célra 
akkor, mikor a magukét is csak perpatvarral, gyűlölkö-
déssel és hiányosan szedhetik be; ha pedig az odiosus 
szerepre nem szívesen vállalkoznak, akkor, mint buzgó-
ság nélküli, heverni akaró szolgák ítéltetnek meg Ha a 
teherviselő közönségnek így lehetne szólni: Sajnos bizony, 
hogy a te iskolás gyermekeid tanító nélkül vannak, de 
mégis meglehet az a vigasztalásod, hogy legalább arra az 
időre nem fizeted a tanítót. Ezen mind keserű, de osztó 
igazságon megnyugodnék a nép, némelyik tán szeretné is. 
Vagy ha így szólhatnánk: no nézd! ezt az időközi jöve-
delmet ugyan meg kell fizetned, de ezt majd olyan közös 
célra fordítjuk, a mire te rászavazol, a mi mindnyájának 
használ. Ebben is volna megnyugtató. De midőn a fizetési 
kötelezettségnek nem lehet békítő nevet adni: akkor a 
követelés mi volna egyéb, mint lélekháborító, meghason-
lás szerző rabszolga-munka ? ! 

Ha pedig — végül — e rendszabály nem úgy al-
kalmaztatik a gyakorlatban, mint a hogy adva van, hanem 
talán tekintetbevételekkel, kivételes eljárásokkal: úgy az 
csak árt a többi rendszabályok tekintélyének, midőn az 
ezekben való hitet gyengíti; de meg nem is alkotmányos 
administratio. 

Tisztelet legyen a jó rendtartásnak; hanem talán 
még sem kellene mindenhez chablont csinálnunk, mely 
tetszetős lehet ugyan első tekintetre, de sokszor ellenkezik 
a természetességgel, vagy még az igazsággal is. Hogy 
van-e létjoga egy olyan rendszabálynak, mely a fentiek 
szerint időszerűtlen, igazságtalan és békerongálő : ennek 
megítélését az intéző körökre bizom. Én részemről »Ani-
mam salvavi«. 

Herpai, 



TÁRCA. 
K ü l ö n b ö z ő ö r ö m ö k . 

1. A Jézus öröme. 

Ha föltenném az olvasók előtt a kérdést, hogy Jézus 
a szenvedésnek vagy az örömnek volt-e az embere, azt 
hiszem, csak kevesen haboznának a felelettel. És csaknem 
mindnyájan állítanák: Természetes, hogy Jézus a szenve-
dés embere. Én nem is mondok ennek ellen. Mert tudjuk, 
hogy gyilkos kezek foglalatoskodtak már az alig megszü-
letett gyermek körül és már Keresztelő János is úgy muta-
tott rá a Jézusra, mint az Isten bárányára, a ki elveszi 
a világ bűneit; és tudjuk, hogy fájdalminkat ő hordozta 
és töviskoronával megkoronázva ő halt meg érettünk az 
átok fáján. 

Azért mégis nagy egyoldalúság volna olyasmit gon-
dolni, mintha Jézus nem ismert volna semmiféle örömöt. 
A római egyház ugyan mindenkor kizárólag a szenvedő, 
összeroskadó, halállal vívódó Krisztust rajzolta le a hivek 
szeme elé. S ezt az örökséget millió meg millió protes-
táns vette át tőle úgyannyira, hogy még kisebbítésnek is 
tekintik, ha valaki a Krisztus öröméről mer beszélni. 
Azonban én mégsem tartom ezt tilalmasnak, mivel maga 
Krisztus mondja a tanítványaihoz intézett búcsúbeszédé-
ben: Ezeket szóltam néktek, hogy amaz én örömöm ti 
bennetek maradjon és a ti örömötök bételjék. (Ján, ev. 
XV. 11.) és a tanítványok nem csodálkoztak a nyilatkozat 
felett. Nem is faggatják afféle kérdésekkel: Miket beszélsz 
te nékünk a te örömödről? Mikor láttunk téged örülni? 
Avagy nem bánkódtál, szomorkodtál mindig? Nem bizony! 
Ilyesmit nem mondanak. Ők teljesen megértik, ha Jézus 
beszél a maga öröméről. S az a gondolat, hogy Jézus 
öröme az ő örömük lészen, boldogokká teszi őket. 

De mi volt a Jézus öröme ? Kétségkívül örömére 
szolgált Jézusnak mind az, a mi szép és kedves a vilá-
gon. Szeme gyönyörködött a mező liliomában, szíve örült, 
ha keblére ölelhetett egy kis gyermeket. Kedvteléssel vett 
részt a tiszta társalgásban és nem vonult vissza, ha meg-
hívták valahová. Hálaadó, vidám lelkülettel evett és ivott. 
Ellenségei ugyancsak meg is támadják érte, Dobzódónak 
és iszákosnak nevezik. Ámbár az ilyen és másféle élve-
zetek nem adhattak volna neki állandó örömöt. Mert ha 
valaki olyan mértékben tekinthetett volna bele az emberi 
nyomorúság mélységeibe és úgy érezhette volna át azokat 
mint ő, az a pusztán földi örömök mellett, hamar elvesz-
tette volna életkedvét. 

Feljebb kell hát keresnünk a jézusi öröm eredetét. 
Annyi bizonyos, hogy minden élő lény főleg annak örül, 
ha elemében lehet. Ha fesztelenül, könnyedén mozoghat. 
Az emberi léleknek tulajdonképeni eleme az Isten, kinek 
képére és hasonlatosságára teremtettünk. Ez a kép, mely 
Ádám bűnesete óta megromlott az emberben, csak Jézus-
ban volt meg teljes épségben és tisztaságban. És Jézus 
ezt a képet a folytonos küzdelem, a szorgalmas imádko-
zás által a mocsoktól, szennytől mindvégiglen megőrizte. 

E miatt mondhatta el, hogy vele van az Atya és felette 
az égnek angyalai fel s alá szállnak. Az az emberek előtt 
ismeretes, lesújtó bánat, hogy >elvesztettem az én Istene-
met*, ő előtte ismeretlen. Isten ugyan elhagyta a fiát, de 
az mégis ragaszkodott atyjához és mint a maga Istenétől 
kért tőle segítséget. 

Jézus tehát elemében volt mindig. A mivel szorosan 
összefügg az is, hogy szüntelenül az Isten akaratát tel-
jesítette. Meg is mutatta sokféleképen, hogy az az eledele, 
hogy cselekedje az Isten akaratát (Ján. 4. 34.). És az 
isteni hivatással összhangzó élet boldoggá tette őt. Oly 
annyira, hogy még a keresztfán is örömkiáltásba, az »el-
végeztetett* szóba törhetett ki. Az Istentől rábízott munkát 
valójában elvégezte. 

Az a tudat, hogy győzelmesen fogja befejezni fel-
adatát, Jézusban már földi munkálkodása idején is élt, a 
mikor zúgott ellene a világ, a mikor sötétség és a halál 
félelmei vették őt körül. Vájjon nem szolgálhatott-e örö-
mére a győzelemnek ez az előérzete? Nem tölthette be 
boldogsággal lelkét, ha sejtette, hogy immár megint oly 
szó rebbent el ajkairól, a miből életnek forrása fakad az 
emberek milliói számára ? Vagy nem örül-e minden nemes-
szivű ember, ha jó hírt vihet a szomorkodónak. De ki 
tud jobb hírt annál, hogy az ember fia azért jött, hogy 
megtartsa azt, a mi elveszett vala. Jézus meghozta ezt 
a jó hírt. Jézus be is teljesítette nemsokára. És mily öröm 
lehetett az neki, mikor pl. békességet adhatott a megtérő 
bűnös nőnek ; mikor a haldokló lator előtt megnyithatta 
a mennyei paradicsom kapuját! mily öröm lehetett rá 
nézve, mikor az Isten gondolatai iránt váratlan fogé-
konyságot talált az emberekben. Úgy, hogy csodálkozott 
azok hite fölött. Már pedig a hol talált egy-két olyan 
embert, a ki érdeklődött az örökkévaló iránt, ott ezt az 
egy-kettőt már úgy tekintette, mint az emberiség világá-
ban elkövetkezendő új tavasz első hírnökeit. Bámulattal látja 
a kapernaumi római százados hitét. De azt. is látja már, 
a mint mögötte e különböző nemzetiségű pogányok köze-
lednek az Úrhoz és bemennek az Istennek országába. És 
mikor Péter oly módon nyilatkozott Jézusról : Te vagy 
Krisztus az élő Istennek fia! ebben egyszersmind milliók-
nak hallja szavát, a kik bizonyságtételüket készek vérükkel 
is megpecsételni. Ez ne lett volna rá nézve öröm ? És 
mikor körüljárt, vigasztalt, gyógyított, segített, megáldott 
s eközben mindig arra gondolt, hogy ez a földi segítség, 
csak gyenge előjátéka a számtalan sebből vérző emberi-
ségnek, örökké tartó, igazi gyógyulásának és megdicsőülé-
sének, nem adott ez neki ismét új okot az örömre? Vájjon 
nem érthető így meg, ha a zsidókhoz írt levél szerzője 
azt állítja róla, hogy az előtte fekvő örömért a keresztfát 
állotta ki. (Zsid. XII, 2.) 

íme tehát a tiszta földi élvezetek, az emberiségre 
kiárasztott áldás tudata s az előtte fekvő öröm érzete 
nem eredményezhettek mást a Jézus életében, mint békes-
séget és boldogságot. Miután azonban megismertük a Jézus 
örömét, nézzük meg milyen a mi örömünk. 

Biberauer Richárd. 



KÖNYVISMERTETÉS. 
Az Ur házában. Imádságok vasárnapokra, ünnepekre s különféle 
alkalmakra írta Könyves Tóth Kálmán. I. kötet. Budapest, Kókai 

Lajos tulajdona. 1896. 

Szerencsés irodalmi körülmények között a neves 
írók műveinek megjelenésekor elég lenne rámutatni, hogy 
íme ismét egy az író, a szerző híréhez, nevéhez méltó 
mű jelent meg s az érdeklődő közönség sietne megsze-
rezni azt. Nálunk nem épen így van. Nálunk a hírneves 
írók műveit is ajánlani kell. Nem azért, mintha az író-
nak volna szüksége az ajánlásra, hanem az olvasóközön-
ségnek, hogy álmából felserkentessék s figyelmessé tétes-
sék, míg észreveszi, megjegyzi, hogy ime a neki való mű; 
s míg lelkesedésbe jön, hogy azt megszerezze vagy leg-
alább olvassa. 

íme »Az Úr házában, imádságok stb.* írta K. Tóth 
Kálmán, a jeles egyházi író s debreceni evang. ref. lelki-
pásztor. Elég lenne ezt mondani s én mégis a mi körül-
ményeink közt nem tartom ezt elegendőnek. Én röviden 
bírálni és ajánlani fogom a K. Tóth Kálmán imádságait, 
mert akarom, hogy minél többen élvezzék, azt a nemes 
örömet és gyönyört, melyet ez imádságok olvasása és 
hallása támaszt az igazán vallásos lélekben. 

De mit keresek én az egyházi müvek ismertetői 
között, ki oly régóta levetém magamról a palástot s be-
álltam az iskola emberei közé ? Van-e nekem erre jog-
címem? Van kettő is. Először az egyetemes papság elvé-
nél fogva, másodszor érdeklődésemnél fogva. S talán azért 
is, mert gondolataimnak, nézeteimnek ura tudok lenni. 

Én az imairodalom iránt nagy rokonszenvet érzek, 
annak művelőit nagyon becsülöm. Miért ? Mert azokban 
nyilatkozik meg leghatékonyabban a vallásos lélek ereje. 
A legszebb, legtartalmasabb egyházi beszéd nem melegíti 
úgy fel a szívet, nem enyhíti úgy a bűnbánó lelket, mint 
az imádság. Hogy is ne, hisz ez a léleknek közvetlen 
beszéde Istennel; az isteni tiszteletnek legegyszerűbb és 
legigazabb módja; az Istennek lélekben és igazságban 
imádása itt az imádságban valósul meg. Olvassátok a 
K. Tóth Kálmán imádságait s érezni fogjátok, hogy lel-
ketek a buzgóság szárnyain Istenhez emelkedik, a földi 
élet aggodalmaitól és a bűn terheitől megkönnyebbül, 
lassanként megnyugoszik és örömmel telik meg. És miért? 

K. Tóth Kálmán a szív embere, csak azt mondja 
hát, a mit érez. A szívből jövő imádság aztán szívhez 
talál ; mint a virág illatának, oly ellenálhatatlan a varázsa 
a szívből fakadó imádságnak. Ha Istent magasztalja, kinek 
dicsőséget zeng a menny és föld, vele magasztalod te is; 
ha bűnbánó lelke kegyelemért esd, vele együtt érzed, hogy 
bűnbocsánatra, megváltásra szorultál te is; ha Isten sze-
relme által felvidámul lelke, boldognak érzed magad te is. 

K. Tóth Kálmán hivő lélek. Nem mystikus alakban, 
nem mélységes, az érthetetlenségig menő mélységet kereső 
és igénylő kifejezésekben nyilvánul az ő hite, hanem egy-
szerűen, tisztán, nemesen. Hát hogy hitet ébreszszetek én 
kedves atyámfiai, nem szükséges ahhoz philosophiai mély-
ség, sem apocalvptikus titokzatosság, hanem mindenekfelett 
tiszta, igaz, kendőzetlen hit a megváltó Krisztusban; kell 
világos, tiszta kifejezése a hivő lélek óhajtásainak, érzel-
meinek, vágyainak és gondolatainak. Csak az adhat, a 
kinek van mit adnia; hitet csak az ébreszthet, a kinek 
van hite s a ki azt úgy adja, hogy megérthetik a hall-
gatók és olvasók is. K. Tóth Kálmánnak van hite, vele 

imádkozzatok s elvezet az üdv forrásához s fáradt lelke-
teket megnyugtatja. »És ha esdő szavunk kőszikla szívre 
hullana, te hívj életre minden kérkedőt, Urunk, Idvezítőnk! 
Meglágyulhat a kőszív is, ha igéd harmatát reá te hulla-
tod. Es azután el nem sodorja bűnnek árvize, ki aszta-
lodnál megjelen és itt veled lélekben egyesül.* 

K. Tóth Kálmán imádságai lekötik a hivő lelket, 
mert bennök mindig van egy főgondolat, mely mint vezető 
szál végig vonul az egyes imádságon. Ez által az imád-
ság egy egészszé lesz s ez által a lélekben egy teljes szel-
lemi kép áll elő. A szerkezet ezen egységében rejlik Tóth 
K. imádságainak egyik vonzó és varázsló ereje. Az oly 
imádságoknak, melyek egy főgondolat hiján kegyes szóla-
mok halmazából állanak, csak egyetlen hatásuk lehet, hogy 
untatnak és elálmosítanak; építő, felemelő hatást az ilye-
nektől várni nem lehet. Talán nem tévedek, hogy a ref. 
imádságirodalomban néhai Szilády László halasi lelkész 
volt az első, a ki imádságait, egy főgondolat körül épí-
tette fel. Én magam azért nagyon szeretem ezen nagy-
szerű papnak az imádságait, hogy azonban azoknak a 
nagy közönségre nem volt különösebben kedvező hatása, 
az szintén természetes, minthogy imádságai bölcselkedő 
eszmemenetelöknél s ehhez alkalmazkodó nyelvezetöknél 
fogva nem voltak könnyen megérthetők. 

K. Tóth Kálmán imádságai könnyen érthetők, díszes, 
költői ruhában jelennek meg. Valóban ünnepi köntöst visel-
nek. »A hol te jársz, Üdvözítő Urunk, fényt ölt magára 
a sápadt nyomor! Hol igédet hirdetteted s lelkeddel meg-
jelensz : a koldusnak lakhelye is királyi trónterem ! Istálló 
is templommá változik s a megváltott emberiség leborul-
ván trónod előtt, hálát rebegve áldja Istenét!* Vagy 
másutt: Kertben született a bűn és halál, midőn az első 
Ádám elbukott, de te is, Urunk, itt győzedelmeskedel, hogy 
visszaszerezd azt, a mi elveszett! Temetőinket kies ker-
tekké ma is ekként alakítod át, hol a tavasz virágai jel-
képezik az ébredést, mikor a sír hosszas álma után 
feltámadás napjára virradunk>. Szép költői, szemléleti 
képekkel teljes az a nyelv, azért kellemes olvasni és hall-
gatni s könnyű megérteni. Könyves Tóth Kálmán nyelve 
olyan mint sziklából csörgedező forrás vize, tiszta, átlátszó, 
üde, egészséges. 

Kóstoljátok, majd meglátjátok. Váljék egészségetekre ! 
Hát talán K. Tóth Kálmán imádságai merő tökéletes-

ségek, bennök semmi hiba vagy makula sem található ? 
Vagy csak a biráló illetőleg ajánló nem látott azokban 
semmi hibát vagy hiányt? Bizonyára ez imádságokban is 
lehet ilyeneket találni, ha épen czélzatosan keressük. Ilye-
nek egyes helyeken az ellentétek, még pedig néhol valódi 
szónoki ellentétek, melyeket a művelt lélek örömmel ol-
vashat, de az egyszerű hivő nem mindig érti jól azokat; 
ilyenek itt-ott a halmozott képek. Vannak imái, melyek-
ben a gondolatok összefüggése nem érthető azonnal a 
kevésbbé müveitek által. Azonban e hibák a mű előnyeit 
mellett csak előnyésző kis számban jönnek elő. 

Én, mindent egybevetve, K. Tóth Kálmán imádságai-
ról azt tartom, hogy azokat hivő lélekkel, jól és szépen 
írta; azt tartom, hogy az evang. ref. imairodalmunknak 
oly becses terméke, melyet lelkészeink figyelmébe melegen 
ajánlani kedves kötelesség. 

Debrecen, 1896. június 3-án. 
Joó István. 



BELMISSZIÓ. 
A brit- és külföldi biblia-terjesztó' társaság. 

I. 
»Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik, 

hogy azokban örök éltetek vagyon«, hangzik az Idvezítő 
intése. S hogy ez intést minél könnyebben követhessük, 
követhessék még azok is, a kik az Élet-könyvének hírét 
sem hallották: 1804-ben néhány lelkes és buzgó angol 
ember a szentírás terjesztésére szövetkezett. Vállalatuk 
nagy és merész, emberi erőt majdnem felülhaladó vállalat 
volt. Mely nemcsak hogy haszonnal, nyereséggel nem 
kecsegtetett, sőt inkább nagy áldozatkészséget s még hozzá 
kitartó munkát követelt tőlük. Hiszen a cél az vala, hogy 
a szentírást minden hajlékba bevigyék: tehát lehető olcsón 
kelle adni. Sokféle nyelven kelle kiadni s ki is adták még 
olyan nyelveken is. a melyeken a szentírás vala az első 
irodalmi termék. S ezen felül még eleinte sok méltatlan-
ságot, gúnyt és gyűlölködést kelle szenvedniök. De mindez 
nem térítette le őket út,jókról. A kis mustármagból immár 
nagy terebélyes fa lőn, melynek ágai beboríták az egész 
föld kerekségét. Isten igéjét ma már 330-féle nyelven ol-
vashatják a föld megfáradt vándorai épületükre. A társa-
ság tagjai méltán mondhatják, hogy munkájuk nem hiában 
való. S Angliának egyik legnagyobb dicsősége ez a tár-
saság, mely Krisztus megváltó szeretetével ismerteti meg 
a föld népeit és terjeszti láthatatlanul, de mégis feltartóz-
tathatatlanul Istennek országát. 

A Társaság folyó évi május 6-án tartá évi 91-ik 
közgyűlését Londonban. A Társaság intézőinek a közgyű-
lés elé beterjesztett jelentéséből az alábbiakban vázolni 
óhajtjuk a Társaság áldásos munkáját. 

A jelentés szerint a megelőző négy évben súlyos 
deficitekkel kellett a Társaságnak megküzdeni. Azonban 
a mult évben, a már lefolyt 1895/96-ik munkaévben, ügyes 
gazdálkodás által a hiányok pótolvák, sőt pénztármaradék 
is van. Összes jövedelme volt 213.962 font 14 shilling 
(circa két millió 570 ezer forint), melyből 126.372 font 
11 shilling és 11 pence adományokból, kamatokból és 
hagyományokból folyt be; bibliák eladásából pedig 87.590 
font 2 shilling és 1 penny. Mindkét tétel kevesebb az előző 
évinél. Jóllehet 1895-ben 133,217 példánynyal több biblia 
adatott el mint 1894-ben, mégis ezek árából 5962 font 
és 16 shillinggel kevesebb folyt be ez évinél (tehát mintegy 
70.000 frttal kevesebb), a mi annak tulajdonítandó, hogy 
a mult évben az ezüst igen sok országban meglehetősen 
elértéktelenedett. 

A bevételhez mérten a kiadás is kevesebb, mint az 
1894-ik évben volt. Az összes kiadás 197,756 font és 
19 shilling (circa két millió 500 ezer frt), melyből a szent-
írás fordítási, revíziói nyomatási stb. költségei 90,424 font. 
6 shilling és 9 pencet vettek igénybe, adományokul ada-
tott és ügynökségekre, kolportőrökre, raktárakra stb. köl-
tetett 107,332 font 12 shilling és 3 pence. Megjegyzendő 
azonban, hogy már a folyó évben megtétetlek a lépések 
arra nézve, hogy Indiában, Chinában, a Malay szigeteken 
és más országokban az eddiginél nagyobb mérvű mun-
kásságot fejtsenek ki. 

Bár a kiadások ez évben redukáltattak, de azért 
ez a körülmény a szentírás kiadására nem volt hatással, 
mivel az előző évinél 133,217 példánynyal több szentírás 
adatott ki és el. Magában Angolhonban eladatott 1.636,981; 
külföldön pedig 2.333,458 pld., tehát összesen 3.970,439 
teljes biblia, új-testamentom és bibliarészlet 1804-től 
91. évi fennállása alatt kiadott a Társaság összesen 

147.366,669 példányt. De ezzel a Társaság még nem vé-
gezte el munkáját. Á világnak még mindig több. sokkal 
több szentírásra van szüksége. Hisz csak magának a brit 
birodalomnak lakosai 277.809.167 lélekre becsültetnek. 
És e mellett a 91 év alatt bizonyára a kiadványokból 
több millió példány meg is semmisülhetett. 

A Társaság különös gondot fordít rá, hogy a szent-
írás évről-évre újabb és újabb nyelveken adassék ki. A 
mult évben is hat új nyelvre fordíttatott le, de mégis a 
legfőbb munka a meglevő s rég használatban levő kiad-
ványok revíziója volt. Revideáltattak a chinai, különböző 
hindu nyelvű és több afrikai nyelveken közkézen forgó 
szentírások. 

Ez általános megjegyzések után vessünk egy pillan-
tást a különböző fajú népek között kifejtett munkásságára. 
Vegyük legelőször is egy csoportban a latin népeket: a 
franciákat, az olaszokat, a spanyolokat és portugálokat. 
E 92 millió lelket, számláló népcsaládokat a vér- és val-
lásközösség úgyis összecsatolja. Figyelemreméltó e népek 
között a romanismus újra éledése és folyton növekvő 
tevékenysége; mely Franciaországban a politikai téren 
nyilvánul, Spanyol-, még inkább Olaszországban pedig a 
búcsújárások és processziók felelevenítésében; az elfele-
dett szentek rehabilitásában és bizonyos egyház-socialis-
musban, mely a népélet minden jelenségére kiterjeszke-
dik. És mivel minden klerikális mozgalom ösztönszerűleg 
biblia-ellenes, ennek tulajdonítható, hogy a latin népek 
az 1895. évben kevesebb szentírást vettek mint az előző 
évben. így a francia ügynökség 142,197 példányt árúsí-
tott el (míg 1894-ben 167,763-at). Az olasz ügynökség 
145.407'et (1894-ben 189,653 at). A portugali agencia 
11,294-et (az előző évben ll,664-et). Egyedül a spanyol 
ügynökség működött sikeresebben. 75,892 példányt árú-
sított el (míg 1894-ben csak 51,907-et). Míg azonban a 
klérus nagy zajjal és külső eszközökkel dolgozik, nem 
marad hatás nélkül ama kegyes és türelmes emberek 
munkája sem eredmény nélkül, a kik a zajos városokban 
és csendes falvakban Istennek igéjét embertársaik kezébe 
adják. A biblia olvasása felvilágosítőlag, meggyőzőleg hat 
az emberekre, minek egyik példájául egy volt r. katho-
likus lelkész nyilatkozatát idézzük: »Róma egyházát el-
hagyom, nem a kételkedés miatt, hanem mivel a Jézus 
Krisztust, egyedüli Idvezítőmet és közbenjárómat megta-
láltam. Meg vagyok róla győződve, hogy egyedül a tiszta 
evangelium mentheti meg a világot és hogy Róma egy-
háza öngyilkosság elkövetése nélkül nem adhatja a nép 
kezébe az evangéliumot*. Bár a r. kath. ellenhatás növek-
vése és a szentírás példányainak ez évben kevesebb 
számmal való elárúsítása leverőleg ha t : de azért ez még 
nem ok az elcsüggedésre. Mert a latin népek között, külö-
nösen a franciáknál általános ez a szólásmód: »Mi az 
evangelium vallását akarjuk követni, nem pedig a papo-
két*. A romanismus által szellemi önállóságuktól meg-
fosztott, elernyedt és megfélemlített népeknek bizonyára 
igen nehéz dolog a római tévelygések útvesztőjéből ki-
menekülni : de reméljük, hogy elébb vagy utóbb meg 
fogják emberelni magukat. A Krisztusnak ismerete szaba-
dokká teszi őket is. 

A latin fajú népek után forduljunk a germán népek-
hez. Németországban, a reformáció és az újkori missziók 
hazájában vannak ugyan bibliaterjesztő társulatok, de azért 
brit-társaság munkája sem fölösleges. Mert a Németország-
ban forgalomban hozott 692.849 példányból 245.085 pél-
dányt az angol bibliaterjesztő társulat ügynöke és kol-
portőrei árúsítottak el. 

A svájci és hollandi társulatok is nemesen és híven 
teljesítik munkájukat. Most újabban Dánia vonta ki magát 



a brit-társulat munkája alól, mert Dániában is alakult 
immár bibliaterjesztő társulat. 

De annál nagyobb munkatere van a londoni társu-
latnak az osztrák-magyar monarchiában. Az itteni ügynök-
ségéhez tartoznak hazánkon kívül, az osztrák tartományok, 
továbbá Bosznia, Szerbia, Románia és Orosz-Lengyelország. 
Vagy húszféle nyelven 158,194 példány szentírást hoztak 
itt forgalomba (mintegy 2500-zal kevesebbet mint 1894-ben). 
Agenciában a magyar népen kívül az északi szlávnépek, 
mint a csehek és morvák bírnak az Isten igéje iránt leg-
több fogékonysággal s legkevesebbel a délszlávok, az oláhok 
és lengyelek. 

A jelentés igen melegen emlékszik meg Oroszország-
ról, melynek népe igen nagy fogékonysággal bír a szellemi 
igazságok iránt. E roppant birodalom két agenciára van 
felosztva, az elsőhöz tartoznak: európai Oroszország, Kau-
kázus vidéke és Turkestán. itt 503,927 példány jött for-
galomba. A második ügynökség Szibériára terjed ki. E 
két ügynökségben összesen 54-3,109 (1894-ben'527,308) 
darab ötvennégyféle nyelvű szentírás árusíttatottel. A társulat 
kiadványainak egy heted részét küldi Oroszországba. Bár 
itt félannyi olvasni tudó sincs, mint Németországban és bár 
e roppant birodalomban a közlekedési viszonyok is tökélet-
lenek, mégis csaknem akkora a társulat kiadványainak 
forgalma, mint Németországban. Az ágensek és kolportőrök 
a papok, püspökök, kormányzók és hivatalnokok részéről 
nemcsak hogy ellenségeskedéssel nem találkoznak, sőt a 
legnagyobb előzékenységgel támogattatnak általuk. Nagy 
reményük lehet, hogy e birodalom jövőjének alakulásában 
Isten igéjének nagy szerepe leend. 

—a—s. 

B E L F Ö L D . 

A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. 
A tiszántúli egyházkerület közgyűlése tartott május 

28-ától 31-éig, három napon keresztül s ez idő alatt — 
horribile dictu — 209 pontból álló tárgysorozattal végzett 
a kerület hivatalos testülete. 

A gyűlés a hosszú programmal arányos nagyszámú 
tagokból állott s kezdette meg millennáris lelkesedéssel 
tanácskozásait. Elnökök voltak: Kiss Aron püspök, kinek 
fenszárnvaló megnyitó imája az ezredévet ünneplő nem-
zet s ebben a ref. egyház emelkedett megnyilatkozása 
vala. Egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vették. A másik 
elnök volt Vállyi János főgondnok. 

A püspöki jelentés felolvastatván, abban többek kö-
zött egy kegyeletes cyprus-ágat tűzött a kerület egyházi 
feje az elköltözött hivek és nagyok sírja fölé, így a Pap 
Gábor, Beöthy Zsigmond, Lukács Ödön, Búzás Pál sír-
halmaira. A kerület jegyzőkönyileg örökítette meg emlé-
kezetüket. A királynak testvére, Károly Lajos főherceg 
elhunyta alkalmából a püspök indítványára részvét feliratot 
intéz a kerület. 

Most következett a gyűlés tagjainak számbavétele, 
mely váratlanul heves vitára és izgatott szavazásra adott 
alkalmat. A szatmári esperes ugyanis beteg s helyette 
teljes felelősség mellett Biky Károly, györgyteleki lelkész 
s tanácsbiró viszi az ügyeket. Az egyházmegye őt küldötte 
ki s a püspök és főgondnok őt hívta meg a gyűlésbe is 
az esperes helyetteséül. Ezt kifogásolta gr. Dégenfeld 
József azon okból, mert ilyen helyettesítés csak az espe-
resi szék üresedése esetén fordulhat elő. Erre megindult 

a vita pro (Tisza István, György Endre, Széli Kálmán, 
Lengyel Imre) és kontra (Kiss Albert, Thaly Kálmán, 
Balogh Ferenc, Balogh Ambrus, Domby Lajos, Uray Imre, 
dr. Baczoni Lajos). Szavazásra kerülvén a dolog a köz-
gyűlés 37 szóval 29 ellen elfogadta gr. Dégenfeld József 
azon indítványát, hogy Biky Károlynak szavazat ne adas-
sék. A kisebbség azonban nem adta fel a küzdelmet. 
Isaák Dezső felebbezést jelentett be a határozat ellen a 
konventhez, de ezt is leszavazták, s a gyűlés a felebbe-
zést nem fogadta el. E határozatok azóta is élénk beszéd 
tárgyát képezik s a jelekből ítélve aligha fel nem fog még 
ez ügy a kerületen elevenedni. 

Szeremley József esperes lemondását fájdalmasan 
vette tudomásul a gvűlés és érdemeit jegyzőkönyvében 
örökítette meg. 

Tisza Kálmán konventi világi elnöknek azon in-
dítványáért, mely szerint a kormány kerestessék meg, 
hogy a lelkészi fizetéseket egyelőre legalább 600 forint 
minimális összegre egészítse ki. a kerület jegyzőkönyvileg 
hálás elismerését fejezte ki. Ugyanezt tette, teljes bizal-
mának kifejezése mellett, a konventtel is. 

A középiskolai vallástanárokra vonatkozólag a kon-
vent azon intézkedését, hogy jövőben közöttük és a többi 
rendes tanárok között sem fizetésben, sem jogok élveze-
tében különbség ne tétessék, a közgyűlés egyhangúlag 
magáévá tette. Megszűnik valahára az a szégyenletes álla-
pot, hogy gimnáziumainkban a vallás zsellérkenyéren ten-
gette életét. 

A három napos s végén gyors tempóban bevégzett 
gyűlés főbb tárgyai és határozatai közül kiemeljük még 
a következőket: 

Joó István ker. gimn. felügyelő nyugdíjügye. Jelen-
tettük már, hogy a felügyelőt az orsz. tanári nyugdíjin-
tézetbe nem vették fel, minek folytán az ez ügyben kikül-
dött bizottság azt javasolta, hogy akad. tanári fizetéssel 
vétessék föl a debreceni tanári nyugdíjintézetbe. Ez ellen 
azonban, minthogy a javaslat az alapszabályokkal ellen-
kezik, a tanári kar fölterjesztéssel élt. Mindamellett a köz-
gyűlés a bizottság javaslatát fogadta el s utasítást adott 
a tavaly helybenhagyott alapszabályok megváltoztatására. 

Egyházkerületi tanügyi bizottság megalakítása. Egy-
házi tagok: Szabó János, Széli Kálmán, Bencsik István ; 
világiak: Horthy István, gróf Degenfeld József, Farkas 
Antal. 

Tanárválasztások. A debreceni jogakadémiai tanszékre 
az egyedül pályázó dr. Helle Karoly kecskeméti jogaka-
démiai tanár, a főgimn. tanszékre Bodnár Lajossal szem-
ben Török Péter h.-böszörményi tanár választattak meg. 

Egyéb választások. Szeremley József helyére konventi 
rendes taggá Szeremley Sámuelt, póttaggá Lengyel Imrét 
és Bávidházy Jánost választották. Az egyházkerületi világi 
tanácsbirói állást a szavazatok többségével Lengyel Imre 
nyerte el. míg az egyházi tanácsbirói szék a szavazatok 
megoszlása miatt ezúttal még üresen maradt. Új szavazást 
rendeltek el, Soltész László, Madarász Imre és Mitrovics 
Gyula között. 

Stóla-váltság. A heves-nagy-kúnsági egyházmegye 
felterjesztése folytán az egyházkerület kimondotta, hogy 
az egyházak a lelkészi stoláris jövedelmeket tíz évi átla-
gokban megváltani s a díjleveleket ily értelemben átala-
kítani kötelesek. Minden tekintetben kívánatos és méltányos 
határozat. 

Géresi Kálmán helye. Az űj tankerületi főigazgató, 
mint tanár az akadémián és a gimnáziumban is tanított. 
A tanári karok azt kívánták, hogy ezentúl egy külön tanár 
választassék az akadémiára, ki egyúttal könyvtárnok is 



legyen és külön a főgimnáziumban. A közgyűlés elfogadta 
a tanári karok propositióját, s így a Géresi Kálmán távo-
zásával két új egész tanszék állíttatik fel a debreceni fő-
iskolában, s ily értelemben a pályázat rövid időn kihir-
dettetik. 

Dóczi Imre gimn. igazgató lemondása. A lemondást 
a közgyűlés nem fogadta el, s kifejezte ragaszkodását 
Dóczihoz. De nem fogadta el, vagyis az őszi közgyűlésre 
halasztotta az igazgatói segédnek a gimn. tanári kar által 
fölterjesztett tervét. Az ügyet kellő előkészítés végett a 
főisk. gazdasági tanácsnak és az egyházkerületi tanügyi 
bizottságnak adták ki. Remélhetőleg, amint halaszthatlanul 
szükséges is, kedvező elintézést nyer. 

Vallásoktatás nem ev. ref. tanintézetekben. A vallást 
tanító lelkészek panaszkodnak, hogy a másfelekezetü isko-
lákban őket ignorálják, néhol (Temesvári zárda) a növen-
dékeket vallásórára bocsátani sem akarják, hogy tanítá-
sukért semmi fizetést nem kapnak. A kerület a konvent 
útján a sérelmek orvoslását kéri. 

Kollégiumi pénztár, elemi iskolák kitelepítése, inter-
nátus. Beható tanulmányozást igénylő nagy tervek. A 
kerület ez év őszén tartandó gyűlésének napirendjére tűzte 
ki. Elfogadta azonban a gazdasági tanácsnak azon hatá-
rozatát, hogy a főiskolai tanároknak fejenként 50 — 50 frt 
adassék az ezredévi kiállítás tanulmányozása végett. 

A szatmári felsőbb leányiskola segélyezése. Az intézet 
5600 forint államsegélyért folyamodik, de azonfelül kéri 
továbbra is a kerülettől az eddigi 1000 frt segélyt. Az 
államsegélyt kérő folyamodványt a gyűlés pártolólag ter-
jeszti fel a konventhez s addig, míg erre válasz nem jön, 
fizeti az évi 1000 frt segélyt, akkor pedig a szükséghez 
képest fog határozni. 

A gyűlést május 30-án este 9 óra után fejezték be. 
Alföldi. 

Mozzanatok a budapest-pesti ref. egyház-
életből az 1895-ik év folyamán. 

Valamint az egyháztanács legelső sorban a vallás-
erkölcsi érzületnek fejlesztését, nemesítését, az egyházunk 
iránti meleg érdeklődésnek, törhetetlen ragaszkodásnak 
ápolását, erősítését tekinti feladatául: úgy egyházunk más 
tagjai is, kik e sorokat olvassák, legelőször is azon kér-
désre óhajtanának feleletet nyerni, hogy a mai hitetlen-
nek, vallástalannak kikiáltott korban, a mi budapesti ref. 
anyaegyházunk tagjai között az apáktól örökölt vallásos 
érzés és egyháziasság emelkedő félben van-e, avagy ha-
nyatlóban ? 

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, hogyha bár a fővárosi 
élet zavaros árja híveink közül s többet-kevesebbet elsodor 
magával, de azért — mint Izraelben, a legnagyobb rom-
lottság közepette is maradtak hét ezren kik nem hajtották 
meg térdeiket a bálvány előtt, — úgy egyházunkban is 
vannak még mondhatjuk ezrek és ezrek, kik az újabb 
idők divatos bálványai előtt nem tömjéneznek, hanem az 
evangéliumok forrásaiból fakadó vallásosság Veszta-tüzét, 

melyet még hitbuzgó apák és anyák gyújtották fél, híven 
ápolják leikeikben. Erre mutat legalább azon körülmény, 
hogy a mely helyeken rendes istentiszteletek, avagy val-
lásos 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 református katonák 
számára. Délután pedig 2 — 3 óra között az iparos tanoncok 
nyernek valláserkölcsi oktatást a templomban. Kispesten 
minden harmadik vasárnap rendes istentiszteletek — annak 
idején úrvacsoraosztással egybekötötten — tartatnak; ezen-
kívül az év első hónapjaiban minden második vasárnap 
este gimnáziumi épületünk nagy termében a budapesti 
ref. munkás, iparos osztály számára az úgynevezett köz-
mívelődési egyletnek énekkel egybekötött valláserkölcsi 
irányú felolvasások tartatnak, az Erzsébet-körúton bérelt 
házban, a hold-utcai skót iskolában a téli időszakban 
vasárnaponként esteli istentiszteletek, Budán a várban, a 
h.-lelkészi lakáson csütörtökön esténként vallásos 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 főtörekvésúk oda irányul, hogy a város külön-
böző részein rendes templomok, imaházak emeltessenek. 
A Zuglóban már használatban van a toronynyal ellátott 
csinos imaház és segédlelkészi lakás. Budán a Fazekas-
téren a templom Isten segedelmével fölépült, s 1896. ta-
vaszán fölavattatott. 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 temetkezési 
egylet*, »Lorántffy Zsuzsánna-egylet«, »Budai református 
nőegylet«, a »Nagypénteki társaság«, melyet a budai ol-
dalon lakó hitrokonok az elhagyatott gyermekek megmen-
tése, vagyis egy men- és árvaház létesítése céljából ala-
pítottak, s e célra már egy telket is szereztek. 

Az egyházunkhoz tartozó növendékek vallásos oktatá-
sáról az egyháztanács lehetőleg gondoskodott a vallástanárok 
számát ismét szaporította úgy, hogy ez évben már a gim-
náziumban működő vallástanáron, Kőbányán, a Zuglóban 
lelkészi teendőket is teljesítő segédlelkészekkel együtt tíz 
vallástanár és egy segédhitoktató foglalkozik a székes-
főváros bel- és külterületén levő elemi, polgári és közép-
iskolákba járó református vallású növendékek és ifjak 
vallásos oktatásával. 



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 1895-ik évben konfirmáltatott 104 fiú, 131 leány. 

A félegyházi egyesült prot. gyülekezet 
érdekében. 

— Segélykérő szózat. — 

Mi alulírottak, mint a kis-kun-félegyházi egyesült 
prot. leány-egyház elöljárói, egyházunk nevében emeljük 
esdő szavunkat szeretetben bővölködő embertársaink, de 
különösen protestáns vallású hitfeleinkhez, hogy nyújtsa-
nak segédkezet Istennek tetsző, szent célunk elérhe-
tésére. 

Imaházat óhajtanánk építeni; de erre önerőnkből 
képtelenek vagyunk, a mennyiben 200, (Pusztaszerrel együtt) 
300 ref. és evang. lelket számláló szegény gyülekezetünk 
legnagyobb anyagi megerőltetése mellett is, csak csekély 
részét teremtheti elő azon költségnek, melybe egy — bár 
a legszerényebb kivitelű — imaház kerül. 

Az 1895. évi egyh.-ker. közgyűlés rendelt hozzánk 
először lelkész jellegű hitoktatót, ki a különböző iskolák-
ban (gimn. tanítóképezde, polgári-, ipar- és elemi isk.) 
tanuló mintegy 50—60 növendéknek hittani oktatást, a 
felnőtt egyháztagoknak pedig lelki táplálékot nyújtson; 
ettől fogva egyszerre érezhetővé lett egy alkalmas épület 
hiánya, melyben gyermekeink rendszeres oktatást s a mi 
lelki szükségleteink kielégítést nyerjenek. E kettős indok 
sarkal tehát bennünket, hogy könvörületben gazdag ember-
társaink, hitsorsosaink és mindenek felett a felséges Isten 
kegyelmével, hajlékot építsünk az Ürnak. a mi Atyánknak. 

Legalkalmasabbnak találtuk a szükséges alap össze-
gyűjtésére épen a millennium évét, a midőn minden 
hazafi, minden egvháztag azon igyekszik, hogy ügy anyagi, 
mint szellemi erejével, hazájának, egyházának maradandó 
emlékek állításában, támogatására legyen. 

A mi kis egyházunk is egy történelmi nevezetességű 
helyen Pusztaszer közvetlen közelében épülne s ott élő 
híveink ide gyűjtetnének egybe. Vájjon a »magyar vallás* 
hívei állíthatnának-e Árpád apánk pusztaszeri márvány 
oszlopa mellé méltóbb és maradandóbb emléket ezen szent 
egyháznál, mely őseink szentelt csontjai felett szétszórt 
egyháztagokba krisztusi »élet leheletét lehelné* s belőlük 
élő kövekből emelne emlékoszlopot késő unokák számára, 
mely rendületlenül állna s növekednék még akkor is, midőn 
a márvány már elporlott. 

Hozzátok fordulunk kiáltásunk szavával buzgó ember-
barátok és hitsorsosok, járuljatok áldozatkészségtekkel ez 
emlékoszlop felállításához, nyújtsatok bármely csekély 
adományt szent célunk előbbviteléhez, tudván, hogy az 
élő Isten, ki mindnyájunk szerető édes Atyja >az ő hatal-
massága szerint megcselekedheti, hogy a ti jó kedvetek-
ből való adakozástok haszna ti reátok térjen . . . Mint 

meg vagyon írva: Osztogatott és adott a szegényeknek 
és annak jótéteménye mindörökké megmarad!* II. kor. 
IX, 8—9. 

Kun-Félegyháza, 1896. április hó. Kun-félegyházi 
egyesült prot. fiólcegyház: Pálffy Zsigmond, jegyző. Soós 
Antal, gondnok. Lukácsi Imre, ref. hitoktató, h.-lelkész. 
Szőke Antal, egyh. pénztáros. Faluvégi Albert, presbyter. 
Gáli Pongrác, presbyter. 

135/96. 

A fentebbi fölhívást helybenhagyva és megerősítve 
az emberbaráti és hazafias lelkek s első sorban ev. ref. 
vallású hitsorsosaink figyelmébe s kegyes pártfogásába 
Isten nevében ajánlom. 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

Az összegyűjtött kegyes adományt Szőke Antal 
egyházi pénzt, címére Kun-Félegyházára kérjük küldeni. 

Ezt a segélykérő szózatot mi is melegen ajánljuk 
evangeliumi keresztyén hitfeleink munkás szeretetébe. Az 
evangeliumi véghelyek erősítése felebaráti és egyházi kö-
telességünk. Idegen felekezetek között élő csekély számú 
hitsorsosainkkal szemben leginkább kell éreztetnünk, hogy 
őket is a keresztyén testvériség és egyházi közösség köte-
lékébe tartozóknak tekintjük. Szerk. 

R É G I S É G E K . 

Egyházi régiségek, 
i. 

Bizodalmas drága nagy jó Uram! 
Az egri káptalannak több jószágai között minémű 

parancsolatot küldött Mlgs gróf Batthyán Ignác nagy-
prépost ő Nsága Monorra is, az árváknak édes nemző 
szüleiknek, annyival is inkább attyafiainak s rokoninak 
kezek közül való kiragadtatások iránt ? a mint az oda-
való bíráktól értem, az úrnak már megküldetett; 1 ex supera 
bundanti mindazáltal én is annectálom. Ezen természet 
s hazánk törvényével ellenkező parancsolatját ő Nságának 
mihelvest vettem, azonnal Mgs Personalis ő Nságával 
közlöttem; ki is látván, hogy azon parancsolat a kgimes 
királyi rendelések, másrészrül pedig hazánk élő törvényei 
elten vagyon: megígérte, hogy nagy-prépost Ő Nsgával 
fog szóllani, hogy az olyatén ujjításoknak, quae proximus 
tangunt negotium Religionis, adeosque spectant ad jura 
Majestatica, békét hagyjon. Parancsolt is, mint Pest vár-
megyének administratora a Magistratualis személyeknek 
a felől, hogy az ilyetén dolgokban Ő Nságának, annyival 
is inkább Tisztjeinek legkisebb assistentiával ne legyenek, 
egyszersmind pedig javasolta, hogy ezt ő Felségének re-
praesentáljuk. 

Ezen dolgot cum serie praemissorum declaratione 
a többek között közlöttem az úrral Bernath József uram-
mal is, a ki nem sajnállotta a matériának mivoltához 
képest a maga reflexióit, melyeket hasonlóul annectálok,2 

1 Nagy Sámuel ágensnek szól e levél. 
2 A reflexiókat láthatni dunam. levéltár M. jegyű kötegben. 



a végre feltenni, hogy addig is míg Tiszt, úr az Instan-
tiát in forma Repraesentationis féltenne,1 azt is pedig 
minthogy az én kezemhez fog jönni, az úrnak hova ha-
marább megküldeném, ne terheltessék az úr minden e 
részben interveniált kglmes királyi parancsolatokat, úgy 
Felséges Consilium intimatumit is excutiálni, és a melyek 
e dologban patrocinálhatnak, azokat praenotálni, hogy ezen 
valójába nagy momentumú dolgot ő Felségének annál 
hathatósabban s fundamentosabban repraesentálhassuk. 
A ki egyébaránt szívességébe ajánlott maradok az úrnak 

Pilis 1-a Julii 1776 igaz köteles szolgája 
gróf Belemay Miklós m. pr. 

II. 

Minden jókat kívánok! 
Mely kedves dolog legyen Isten előtt az elhagyott 

árváknak ápolgatása és gondviselése, legfőképpen pedig 
ezeknek az igaz hitben való oktatása s nevelése, és ellen-
ben is minémű kemény kötelessége, valamint a sz. Isten 
úgy hazánk törvénye és mostanában uralkodó Felséges 
Asszonyunk kegyes rendelési által minden földesuraság-
nak, nem szükséges azt itt elől számlálnom, mivel az 
kinél-kinél oly annyira tudva vagyon, hogy azt csak az 
nem tudhatja, ki hazánk törvényében és szokásában ide-
gen. Hogy mindazáltal Isten előtt ily kedves jóságos 
cselekedetnek annál inkább kívánatos foganatja lehessen, 
e végett a következendőkhöz tartsák magukat ezen Nemes 
káptalan minden nevezetű Tisztjei, ú. m.: 

1-ször. Minden Tiszttartók, kasznárok és Ispánok, 
midőn valamely gazda vagy más a helységben lakozó 
meghalálozik, ezt Plebánus urak, vagy külső valláson 
levő helységekben Prédikátorok hogy tudtokra adják, őket 
ezen rendelésem mellett requirálják; és így értésekre 
esvén valamely embernek halála, azonnal végire járjanak, 
ha maradtak-e a megholtnak gyermekei? ezek hányan 
vannak és minémű idősek legyenek ? vagyon-e még anv.ja 
vagy más atyafiai, közelről vagy messziről valók-e ? És 
ily szorgalmatos investigatiójok után nekem vagy utánam 
lejendő nagy prépostnak időhalasztás nélkül circumstantia-
lis investigatiójokat megküldjék; a bírákat is ezen paran-
csolatommal kötelezem arra, hogy az uraság Tisztjeinek 
hírül adják, midőn valaki a faluban meghalálozik, mert 
ha azt elmulatni fogják, 24 pálcza lészen a bérek. 

2-szor. Midőn pedig valamely árvára akadnak, arra 
azonnal a jelenlevő Tiszt az uraság nevében kezét reá 
tegye, és hogy az uraság az ilyeneknek ezután gondját 
akarja viselni, a helység bíráinak megmondja; annak ha 
valami javai maradtak, felírja a helység birái jelenlétében, 
és a helység pecsétje alatt az uraságnak megküldje, vár-
ván ennek továbbá való rendelését. 

3-szor. Több rendbeli kegyes parancsolati Felséges 
Asszonyunknak a földesuraságot arra kötelezik, hogy mi-
vel országunkban az uralkodó religió az igaz Catholica 
római hit legyen : az árvákat ezen igaz hitben oktassák 
és neveljék; melyre a hol valamely külső vallásban szü-
letett árvákat találnak a feljebb nevezett Tisztek, azokat 
mindjárt ezen parancsolatomnak erejével küldjék. 

4-szer. Ámbár az ilyen árváknak atyjok meghalván, 
anyjuk még élne, vagy viszontag, mindazonáltal arra kell 
serényen vigyázni, ha az élő atya vagy anya elégséges-e 
arra, hogy gyermekeit tarthassa és nevelhesse ? és erről 
engem tudósítson; addig is pedig míg válaszom elérkezik 
a bíráknak és árva-atyáknak megparancsolja, hogy a gyer-
mek már az uraság hatalma és rendelése alatt légyen, és 

1 A királynéhoz intézett jelentés ugyanott. 

hogyha valahová fog elmenni valamely csalárdság által, ők 
fognak érette számolni. 

5-ször. Ha pedig özvegy atyja vagy anyja az árvák-
nak igen csekély tehetségű, kóborlása, csavargása vagy 
részegeskedése vagy egyéb rossz erkölcs miatt az árvák-
nak jó fölnevelésére elégtelen lenne, tehát is mindjárt az 
ilyen árvákat Egerbe küldje az ott levő Tiszt. Mivel pedig 
szükséges lesz, hogy olykor egynehány napig a Tiszteknél 
legyenek az olyan árvák, resolváltatik mindenekért hét 
krajcár, itt Egerbe pedig kilenc krajcár, a kik fognak lenni 
a Praefecturán. Ezen summa pedig fog annakutána vagy 
az árvák jószágába megfizettetni, vagy acceptáltatni a 
mint fogja rendelni az uraság de casu in casum. 

6-szor. Mikor pedig az özvegy árvái felnevelésére al-
kalmatos ugyan, de mégis valamely okból másnak gond-
viselése alá adja, tehát, akkor is az ilyen gyermekeket az 
uraság nevével az ott levő Tiszt elfoglalja, és tudósítása 
után várja parancsolatomat; ha pedig az árvákat más 
faluba küldötte volna az attyuk vagy annyuk, arról is 
hírt adjon. 

7-szer. Az ilyen Egerbe hozatott árva gyermekek, midőn 
vissza fognak küldetni, tehát azokat catholicus gazda ember-
nek kell nevelés végett adni; ha mindazonáltal oly hely-
ségből lesznek, melyekben külső valláson levők is laknak, 
nem ezekben, hanem másban, a hol mind catholikusok 
laknak, küldetni fognak, netalántán szokott csalárdságuk 
szerint a rossz eretnekek elsikkaszszák. Melyre nézve 

8-szor. Mivel az ilyen árva gyermekek kétfélék lehet-
nek, ű. m. pápisták és más vallásúak, szükséges néme-
lyeket megkülönböztetni. Ha pápisták mivel semmi olyas 
veszedelemtől nem lehet félteni, és attyafia nem levén 
olyan, kinek gondviselésére lehetne bízni, tehát a ház és 
föld, a melyet az árvák attyuk bírt, adassék annak a 
gazdának, ki ennek hasznavételéért nevelését a gyermekek-
nek magára vállalja mindaddig, míg ezek annyira neve-
kednek, hogy maguk javainak gondját viselhetik. 

9-szer. Ha pedig más valláson levők lennének, Eger-
ből csak oly helységbe, a hol mind catholikus lakosok 
vannak, fognak küldetni oly móddal, hogy az atyjoktól 
maradott föld hasznavételének felét azon gazdának, ki az 
árvákat fölneveli, esztendőnként fizesse clZ cl gazda, ki az 
árváknak atyjoktól maradott földjeit és házát fogja hasz-
nálni. 

10-szer. Midőn az árvák között valamelyik annyira 
nevelkedik, hogy jószágának gondját viselheti, akkor ke-
zébe adassanak testvérei, hogy őket jól felnevelhesse. 
Ezt pedig úgy kell érteni, ha arravaló lesz; a leányról 
pedig nem kell érteni ezen rendelésemet, mivel azok 
hazánk törvénye szerint míglen férjhez nem mennek 
Curátorság alatt megmaradnak. 

11-szer. Mind a kétrendbeli árváknak pedig szüléikről 
maradott javai, midőn már — a mint feljebb mondám 
— fel lesznek írva, és az árváknak bizonyos helyek lé-
szen, minden házbeli eszközöket, marhákat el kell adni 
és pénzre fordítani; a pénz hogy hiába ne heverjen vagy 
el ne veszszen, gondja leszen arra az egri számtartó-
ságnak. 

12-szer. Valamint uralkodó Felséges Asszonyunknak 
kegyes parancsolatja szerént a cigányokra kiterjesztetik 
ezen rendelésem, úgy nemes káptalan földjén lakozó 
nemes taxás személyekről is értetődik; ezen okból a 
kettőről is akarom, hogy a nevezett Tisztek megtartsák 
ezen parancsolatomat és következendőképpen mind a taxás 
nemesek árvái, mind a cigány gyermekek az uraság 
gondviselése alatt lesznek úgy, mint a többiek. 

13-szor. Llogy az árvák valami rövidséget ne szen-
vedjenek és az uraság kárt ne valljon, gondja legyen a 



Tiszteknek, hogy semmi testamentum végbe ne menjen, 
ha csak az Uraság azt meg nem erősíti; a ki pedig ez 
ellen cselekedne, 46 pálca büntetést el nem kerüli. Az 
említett testamentumokat fiskálisunk fogja megfontolni, s 
ha az uraság sérelmét látná, tartozik azt a Praepostnak 
jelenteni; a confirmatio pedig meglevén, inprotocoláltassék 
a testamentum mind a fiskálisnál mind a tisztnél. 

14-szer. Midőn az árvák maguk az jószágokat által 
venni fogják, és azért osztályt tenni akarnak, az legyen 
meg az uraság Tisztje előtt, a ki ezt fiskálisunknak pro 
revisione et improtocoltatione be fogja küldeni in origi-
nali, a Tiszt is fogja azt arra tartandó könyvbe beirattatni; 
úgy azért ez árvák dolgaiban kinek-kinek a Tisztek közül 
legyen protocolluma, a melyben az árvák nevei, inven-
tariumi s irántok tett rendelések beirattassanak. 

Eger 9-a maji 1776. 
Groff Batthányi Ignácz m pr. 

egri nagy-Praepost. 

Közli: Földváry László. 

IRODALOM. 
** Az ezredévi tanügyi monográfiák ismét sza-

porodtak néhány becses darabbal. Fináczy Ernő : A 
magyarországi középiskolák midtja és jelene, az ezredéves 
ünnep alkalmára, 210 lap, ára 1 frt 50 kr. — A Bethlen 
kollégium legújabb története, az ezredéves ünnepre kiadta 
a főiskolai elöljáróság, 268 1. — A marosvásárhelyi kol-
légium múltja (az 1894/95-ik évi értesítőben) hazánk 
ezer éves fennállásának emlékére írta Konez József, 756 1. 
— A nagykörösi ev. ref. tanítóképző intézet monográfiája, 
írta II. Kiss Kálmán 41 1. — Az iglói ev. elemi és pol-
gári leányiskola története, összeállította Dobó Adolf igaz-
gató. — Fináczy könyvére, továbbá a n.-enyedi és maros-
vásárhelyi kollégiumok monográfiáira nem sokára még 
visszatérünk. 

** Comenius Ámos János Nagy Oktatástana. 
Latinból fordította Dezső Lajos. Sárospatak, 1896. Stein-
feld Jenő kiadása, 274 kis nyolcadrétfí lap, ára három 
korona. — Dezső Lajos sárospataki tanítóképző tanár, 
ki Comeniusról eddig megjelent tanulmányaival is sokat 
használt paedagogiai irodalmunknak, a »Didacta Magna* 
magyarra fordításával épen nagy szolgálatot tett tanügyi 
irodalmunknak. Mert a Nagy Oktatásban azok közé a régi 
művek közé tartozik, melyek teljesen soha meg nem avul-
nak, melyek mint az igaz gyöngy, mindig becsesek és újak 
maradnak. Kiapadhatatlan ősforrása e könyv a tanítói böl-
cseségnek és ügyességnek. S aztán milyen tanítói bölcse-
ségnek ? Annak a keresztyén, bibliai bölcseségnek, mely a 
nevelés és tanítás alapjává a valláserkölcsi életet teszi, 
mely valóban hiszi és vallja, hogy minden bölcseség kez-
dete az Ürnak félelme. A jelenkori paedagogia mesterkélt 
útain kifáradva, oly jól esik lelkünknek Comenius keresz-
tyén vallásos és erkölcsi erejéből, természetességéből és 
bensőségéből felüdülnünk, erőt merítenünk. Az evangeliomi 
keresztyén paedagogia örök igazságai vannak e könyvben 
letéve. A világhírű mű lefordításával különösen a tanítók-

nak, tanítónőknek és tanítójelölteknek tett Dezső nagy 
szolgálatot, kik nem lesznek többé tökéletlen kivonatokra 
vagy német tolmácsokra kényszerülve, ha Comeniust ol-
vasni akarják. Maga a fordítás nagyon derék; világos, 
folyékony és annyira magyaros, hogy teljességgel nem 
érzik meg rajta, hogy idegenből van átültetve. Melegen 
ajánljuk a neveléstan e kincses bányájának megszerzését 
mind a tanügy szakférfiainak, mind a tanügy barátjainak 
pártoló figyelmébe. Az ilyen paedagogiai klasszikus műnek 
egyetlen tanférfiú könyvtárából sem szabad hiányoznia. 
Nocturna versate manu, versate diurna — éjjel-nappal 
forgatni kell azt. 

** A nagykőrösi és dunamelléki tanítóképző-
intézet monographiája. Irta H. Kiss Kálmán ev. ref. 
tanítóképezdei igazgató, kiadta a két fentartó testület. Nagy-
Kőrös, 1896. 41 nagy nyolcadrétü lap. Ára? — Ezt az 
érdekes kis monográfiát is az ezredévi ünnepies alkalom-
nak köszönhetjük. H. Kiss Kálmán ismeretes szorgalma 
és pontossága felkutatott és felhasznált minden adatot, a 
melylyel az intézet múltját világosíthatta és jelenét fel-
tárhatta. A nagykőrösi intézet 1839-ben alapíttatott s 
1850-ig kettős minőségben működött, mint tanítóképző és 
gazdasági intézet. Néhány évi szünetelés után 1855-ben 
a tanítóképző a dunamelléki egyházkerület támogatásával 
visszaállíttatott, de a gazdasági intézet végleg megszűnt. 
Ez idő óta a nagykőrösi egyház és a dunamelléki egyház-
kerület áldozatkészségéből évről-évre fejlődik és szépen 
emelkedik. A füzet érdekesen mondja el az intézet fejlő-
désének történetét és csinosan rajzolja mai állapotját. A 
négy első fejezet a történet, a többi hat a jelen helyzet 
ismertetésének van szentelve. Ismertetve vannak a fentar-
tási, tápintézeti, ösztöndíj és könyvtári alapítványok, a fen-
tartó, felügyelő és kormányzó hatóságok, a tanári testület, 
a növendékek (létszám, megélhetés, egyesületek, kibocsátás), 
a gyakorló-iskola s végül a tanítóképesítés. Az intézet 
alapítványai között legtekintélyesebbek: az »Erdőgyülés« 
(városi tanács és közbirtokosság) 500 holdas alapítványa 
és Kalocsa Balázs hagyatéka (még csak várományban); 
az évi járulékok között a nagy-kőrösi és a dunamelléki 
egyházkerület járuléka. Az intézet tanári karában több 
országos nevű tanférfiú nevével találkozunk, ú. m. Szigeti 
Warga János, Nagy László, H. Kiss Áron, Király Fal, 
Ballagi Károly, H. Kiss Kálmán stb. A tanulságos mono-
gráfia megírásával és kiadásával hasznos szolgálatot tettek 
szerző és kiadók a hazai tanügyi irodalomnak. 

E G Y HÁ Z. 
* Ezredévi királyi kitüntetések. Király Ő felsége 

hazánk ezredéves ünnepe alkalmából a közügyek terén 
szerzett érdemeik elismeréseül papságunk köréből követ-
kezőket tüntetett ki: dr. Szász Károly dunamelléki püs-
pököt a Lipót-rend középkeresztjével, Baltik Frigyes 
dunáninneni, Müller Frigyes erdélyi ág. h. evangélikus 
és Ferencz József unitárius püspököt a Il-od osztályú 



vaskoronarenddel, Szabó János evang. esperest a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjével. Tanférfiaink sorából dr.Vám-
béry Annin a Lipót-rend lovagkeresztjét, dr. Beöthy Zsolt, 
dr. Heinrich Gusztáv, dr. König Gyula miniszteri taná-
csosi címet nyerték. A politikai és jogász világból dr. Szi-
lágyi Dezső I-ső osztályú vaskorona-rendet, dr. Győry 
Elek Lipót-rend lovagkeresztjét kapták. 

Ezredévi aranykönyv. Ambrus Péter magyar-ittebei 
községi biró az ezredéves ünnep emlékére 500 frtos ala-
pítványt tett az ottani református egyház és iskola javára. 
Ez az összeg tőkésíttetik és 50 év múlva körülbelől 15 ezer 
forintot tesz ki, mikor aztán az egyházi és iskolai alap-
vagyonhoz csatolják oly célból, hogy vagyontalan szülők 
gyermekeit iskoláztassák és ruházzák kamatjából. Egyúttal 
az összeg 40 frtnyi kamatját a mostani ezredévi iskolai 
ünnep fényének emelésére fordították és a gyermekek 
megvendégelésére. Az ünnep a község lakóinak nagy rész-
vételével. szépen sikerült. A tanítók hazafias beszédei, a 
gyermekek éneke és szavalatai emlékezetes lesz sokáig 
ezen idegen ajkúak közé ékelt tiszta magyar faluban. 

Millenniumi harangok. A magyar-óvári evangé-
likus fiókegyház a millenniumot az által teszi emlékeze-
tessé, hogy templomát három haranggal látja el, melyek 
mindegyikén az ezredévet a következő fölirattal fogja meg-
örökíteni: »Édes hazánk ezredéves fönnállásának emlékére 
öntette a magyar-óvári ev. egyházközség. 1896.« 

Egyházi aranykönyv. A bodméri ev. ref. egyház 
részére Bóné Gyula 512 • öl földet és 10 frtot, Bothwell 
Róbert szintén 10 frtot és Havass Sándor 1 frtot voltak 
szívesek adományozni, mely összeg, a presbyterium hatá-
rozata értelmében, külön, mint »a bodméri ev. ref. egyház 
orgona alap«-ja fog kezeltetni kamatos kamataival és a 
netalán e célra mások által is adandó szives adományok-
kal együtt. 

Templom-avatás Az óbecsei ref. és lutheránus 
híveknek eddig nem volt templomuk s a szomszédos fal-
vakba jártak el istentiszteletre. Pár évvel ezelőtt gyűjtést 
indítottak s több oldalról érkezett adományokból akkora 
összeg jött össze, hogy az egyesült gyülekezet csinos kis 
templomot építtetett magának. Az új templom most ké-
szült el s azt e hó 14-én délelőtt 10 órakor avatják föl 
nagy ünnepséggel. A szertartás végzésére Szász Károly 
püspököt is várják. 

I S K O L A . 

A nagy enyedi Bethlen-kollégium elöljáróságá-
tól Zeyk Dániel főgondnok és Fogarasi Béla jegyző alá-
írásával 16 lapra terjedő »Felhívó Szózat«-ot kaptunk, 
mely a Bethlen-kollégium vagyoni és szervezeti integritá-
sának megvédése érdekében Íratott. A felhívás, miután a 
nagy-enyedi kérdés előzményeit, az erdélyi egyházkerület 
mult évi határozatát röviden elmondja, nyugodtan, de ha-
tározottan elítéli az Igazgató-tanács ismeretes határozati 
javaslatát, mely Enyedtől a lelkész-képesítést és az üres-
ségben levő tanszékek betöltését megtagadni célozza. Majd 

a nagy-enyedi theologiai akadémia törvényes és történeti 
jogát ismertetve, a végén arra kéri az egyházkerületi 
közgyűlést, hogy a mult évi közgyűlésnek a tanszékek 
betöltésére vonatkozó határozatát fentartani, a választást 
elrendelni szíveskedjék. Az égetővé vált kérdésben a jú-
lius 6-án összeülendő egyházkerületi gyűlés van hivatva 
döntő határozatot hozni. 

Ezredévi aranykönyv. Duna-Szentgyörgyről írják: 
i f j . Eötvös Károly földbirtokos, tolna-egyházmegyei tanáes-
biró 1000 koronás alapítványt tett le az egyháznál azzal 
a rendeltetéssel, hogy az alapítványi tőke évi kamatai 
minden iskolai év végén a legjobb eredményt tanúsító 
tanítónak, egy összegben kiadandók. Az alapítvány kama-
tait mint jutalomdíjat mindenkor egy öt tagú bizottság 
van hivatva oda ítélni, a mely három lelkész és két hely-
beli presbyter tagból akként szervezendő, hogy a duna-
szentgyörgyi lelkész mindig tagja legyen. — A szép ala-
pítvány önmagában hordja dicséretét. 

A debreceni főiskolából. A kollégium akadémiai 
széke a jövő 1896/97-ik tanévre igazgatóul ismételten 
Sass Béla theol. tanárt választotta meg, ki e lefolyt is-
kolai évben minden alkalommal jelét adta e hivatalra 
való rátermettségének. — Ugyancsak az akadémia indo-
kolt felterjesztést intézett Kiss Áron püspökhöz az iránt, 
hogy a jövő iskolai év, mint az egyetemen, október hó 1-én 
kezdődjék meg. A gimnázium és praeparandia, tekintettel 
a millennáris évre, szintén a szokottnál később óhajtja a 
tanévet megkezdeni, de legföljebb csak egy heti halasz-
tást hajlandó engedni, úgy. hogy a beiratások szeptember 
hó 8-án veszik kezdetöket s a tanév ünnepélyes megnyi-
tása szept. 14-én fog történni. — A Géresi Kálmán tan-
kerületi főigazgatóvá történt kinevezése folytán az egyház-
kerület elrendelvén, hogy egy egész gimnáziumi tanszékre 
hirdettessék pályázat, ez legközelebb publikáltatni is fog, 
még pedig magyar nyelv-irodalom és történelmi szakra. 
Óhajtásképen fölmerült a gimn. tanári karban, hogy eset-
legesen a tat in-történelmi tanszak is vétessék fel a pá-
lyázatba. Valószínű, hogy ez óhajtás teljesedésbe megy. 
— Az évvégi vizsgálatok után (jún. 25.) 100 gimnáziumi 
tanuló megy Budapestre az ezredévi kiállítás tanulmányo-
zására. Vezetőtanáraik lesznek : Elek Lajos, Karai Sán-
dor, dr. Nagy Zsigmond és dr. Varga Bálint. 

Az iglói állami tanítóképzőintézet ez évi no-
vemberben fogja fennállásának 25-ik évfordulóját fényesen 
megünnepelni. Azokat, a kik ezen idő alatt az intézetnek 
tanítványai voltak, ez ünnepélyre az intézet nevében ezen-
nel meghívom és kérem, szíveskedjenek jelenlegi állásukat 
és működési helvöket velem egy rólok készítendő »Emlék-
Album* megszerzése végett mielőbb, hacsak egy levelező 
lapon is közölni, s arról is értesíteni, óhajtanak-e az 
ünnepségben részt venni s abban esetleg (valamely elő-
adandó módon) közreműködni? Szepes-Iglón, 1896. május 
hóban. Arányi Antal, t.-képző igazgató. 



EGYESÜLET. 
Székes fővárosi három evangeliumi egyesüle-

tünk, a «Lorántffy Zsuzsánna*-, a »Tabitha«- és az 
»Ifjúsági egyesület« egymással kezet fogva kitűnően sike-
rült szeretet-vendégséget rendeztek e hó 6-án a Deák-
téri díszteremben. Az összejövetelen közel háromszáz férfi 
és nő jelent meg a székes főváros evangelikus és refor-
mátus köreiből s a német és angol ajkú egyházak is szé-
pen voltak képviselve. Részt vett az összejövetelen dr. Duka 
Tivadar nejével, Lohmann lelkész Frankfurtból, dr. Kecs-
keméthy István Kolozsvárról, dr. (Szlávik Mátyás Eperjes-
ről, Helohorszky Gábor esperes Újvidékről, Szász Károly 
püspök. Moody, Gladischefszky lelkészek családostól stb. 
Kedélyes theázás és kávézás s Szilassy Aladár rövid meg-
nyitója után dr. Duka Tivadar érdekes beszédet tartott 
a brit és külföldi bibliatársulat áldásos működéséről, ebben 
a nők missziói tevékenységéről; Fröhlich F. k. a. szép 
solo-énekkel; Fröhlich és Blaschka kisasszonyok duettel; 
Kassits M., Fpperlein L. k. a. s Biberauer és Kováts L. 
quarlettel; Lohmann lelkész hatalmas beszéddel, Szakács 
Imre csinos szavalattal, dr. Szabó Aladár erőteljes beszéd-
del emelték az est szellemi sikerét. Az estély fénypontját 
azonban clr. Vargha Gyuláné, szül. Szász Póla úrnő remek 
alkalmi szavalata képezte, ki férjének *Ezer év« című 
költeményét gyönyörű hangon, művészileg szavalta el. Az 
estély 50 kros belépti díjaiból a három egyesület céljaira 
is jutott egy kis összeg; de még többet ért a lelkek val-
lási és erkölcsi uniója emelése és épülése. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Az őszödi (k.-somogyi egyház-

megye) ev. ref. egyház tagjai meghívás útján egyhangúlag 
Tábián Zoltán budapesti hitoktatót választották rendes 
lelkipásztorrá. Fogadja szives üdvözletünket. —- Ádám 
Sándor volt országos képviselő, a mezőtúri ev. ref. egy-
ház főgondnoka, az egyházkerület vezérfiaival való össze-
ütközése miatt állásáról lemondott, sőt kijelentette, hogy 
az egyházból is kilép. 

* Kiállítási szállás lelkészek számára. Buda-
pesti theologiai akadémiánk igazgató-választmánya ápril 
19-én tartott ülésében a mult évi egyházkerületi közgyű-
léstől nyert felhatalmazása alapján elhatározta, hogy az 
intézet internátusát a nyári szünidőre lelkészek számára 
szükség-lakásokká rendezteti be. Tizenkét lakószobát és 
tantermet rendes ágyakkal, ágyneművel, ruhaszekrénvnyel, 
mosdó edénynyel felszerelve, megfelelő kiszolgálással a kiállí-
tás megtekintésére felránduló lelkészeknek rendelkezésére bo-
csát a következő feltételek mellett. A szállások június 15-étöl 
szept. 10-éig vehetők igénybe, kizárólag lelkészekés lelkészi 
családok által, előzetes jelentkezés mellett. A jelentkezés levél 
útján az intézeti széniornál ÍT. Kovács Kálmán, Kálvin-
tér 7. sz.) akként eszközlendő, hogy a jelentkező íria meg, 
mikor, hányadmagával és hány napra kiván szállást s min-
dig várja be a szénior válaszát. Kisebb szobákban 2—2 ven-
dég, nagyobbakban 3—4 szállásoltatik el. A szállásért egy 
napra fejenként l korona fizetendő, mibe az ágynemű és 
a takarítás díja is be van számítva; világítás, ruhatisztí-
tás azonban külön fizetendő. Négy-öt tagú lelkész-család 
(apa, anya és gyermekek) naponként 3 korona díjat fizet. 

A szállások első sorban a dunamelléki ref. egyházkerület 
lelkészei számára tartandók fenn, de ha van hely, más 
egyházkerüíetbeli lelkészek is befogadhatok. A szállás díja 
eltávozás előtt a széniornál fizetendő. Jelentkezések már 
május folyamán elfogadtatnak az érkezés idejének s a 
tartózkodás tartamának pontos jelzésével. Megjegyzem, 
hogy június 5—8-ig, a kiállítási látványosságok napjain, 
minthogy a theol. ifjúság akkor még együtt lesz, csak a 
fantermek rendeztetnek be szükségszállásoknak s erre a 
néhány napra csupán férfiakat szállásolhat el az intézet; 
szintén előleges jelentkezés mellett. Jelentkezések erre a 
néhány napra is Kovács Kálmán széniorhoz (Kálvin-tér 
7. sz.) intézendők. Június 9-kétől június 15-éig azonban 
vendégeket egyáltalában nem fogadhatunk, mert ez idő 
alatt a helyiségeket ki kell takaríttatnom. Budapest, Szöts 
Farkas, theologiai igazgató. 

* Babona Mexikóban. Mexikóban a következő 
csudaeset történt: »Az istenanya egy katholikus indián-
nak több ízben megjelent és neki kijelenté, hogy magát 
különösen Guadeloupe-ban szereti tiszteltetni. A mexikói 
püspök eleinte nem akarta hinni a dolgot, de hát az 
istenanya segélyére jött a szegény indiánnak. Egy napon 
a ruháján egy csodálatos, a megjelenést ábrázoló képet 
talált. Megmutatta a püspöknek, a ki azután megvizs-
gáltatta. Ez a kép se nem festett, se nem rajzolt, se nem 
nyomtatás, se pedig beedzés sem. Emberi művészet nem 
ismerhető fel rajta, az anyag rostjai természettől oly 
sürüek, hogy együttvéve az istenanya képét mutatják. 
XIII. Leó engedélyével a képet ünnepélyesen meg fogják 
koronázni. Mivel a kegykép fölé már helyeztek egy koro-
nát, de az eltűnt. S ezt annak a jeléül veszik, hogy az 
istenanya szívesen veszi a drágakövekkel ellátott arany 
koronát. A képet szakértők ismételten megvizsgálták, de 
rajta semmiféle emberi munka nyomát nem észlelték. 
A baltimorei katholikus népújság e híréhez nem kell 
kommentár. Legfeljebb azt tehetjük hozzá, hogy valami 
készül, mert a Mária megjelenések mindenfelé és gyakran 
történnek! 

* Ajánlkozás. Jó magaviseletű ev. reform, vallású 
18 éves ifjú, négy polgári iskolai képzettséggel, ki egyházi 
énekeinket szabatosan, biztosan kiséri játékával, miről a 
debreceni kántor, Szotyori Nagy Károly úr bizonyítványa 
kezeskedik; kellemes, erős hangja vansa temetéseket ön-
állóan tudja végezni, állandó alkalmazást keres mint segéd-
kántor. Teljes ellátás és szerény havi díjazás és útiköltség 
megtérítését igényli fizetésül. Felhívom azon érdekelt kántor 
urakat, kiknek ily segédre szükségük van, hozzám for-
dulni, — bővebb felvilágosítással szívesen szolgálok. Uj-
Szivaczon, 1896. jún. 3-án. Poór József,, ev. ref. lelkész. 

ADAKOZÁS. 
Az »Evang. Theologusok Otthona« javára ada-

koztak : 
XII. Kimutatás. Schuster Mihály gyűjtése 8 frt 50 kr; 

Yelter András 5 frt; Kárig Adolf 11 frt; Kuna János és 
Stetka M. gyűjt. 10 frt 30 kr.; Wicklein Ferdinánd 5 f r t ; 
Scholtz Rezső 10 frt ; Neiszidler K. képv. 50 fr t ; Weisz 
L. 5 frt; Forray Istvánné első gyűjtése 84 frt. Összesen 
858 frt 80 kr. 

XIIL Kimutatás. Nikelszky Andor ev. leik. gyűjtése 
Izsákfalva 2 frt 25 kr.; Czékus László ev. leik. Abaúj-
Szántó 3 frt 75 kr.; Hoffmann Ede N.-Németegyház 5 frt; 



Masznyik János ev. 1. alapítványa Tisza-Földvár 80 frt; 
evang. gyülekezet Tisza-Földvár évi 20 írt; Rieszdorfer 
J. ev. 1. 1 frt: evang. gyülekezet Nagybányán 5 írt; ev. 
hívek 4 frt 80 kr.; Schwalm Gy. ev. 1. 5 frt; ev. hívek 
Pancsován 18 frt. Összesen 144 frt 80 kr. 

XIV. Kimutatás. Slubek Gyula Pozsony 5 forint; 
Goschenhofer Adolf 5 frt; Bode Ferenc Pozsony 10 frt; 
lyceumi ifjak: első gyűjtése 3 frt 88 kr.; Schmidt Gyula 
20 frt ; Schmidt Lothár 20 frt; Mittacsek Pál és Kinger 
Ede gyűjtése Nagyszombat 100 frt 60 kr.; (ebből az ev. 
gyülekezet 10 évre 10 frt, Kalenda János 3 évre 5 frt, 
ev. hivek 85 frt 60 kr.); Baltik Frigyes püspök gyűjtése 
Balassa-Gyarmath 55 forint 65 kr., (ebből Baltik Frigyes 
püspök 12 frt, ev. gyülekezet 5 frt, ev. hivek (I—IV. íven) 
38 frt 65 kr. Összesen 220 frt 13 kr. 

XV. Kimutatás. A pozsonyi jótékonysági egylet 
16 frt 36 kr.; Fábry J. evang. 1. gyűjtése Iglón 22 frt; 
Altmann Gusztáv ev. 1. gyűjtése Kis-Szeben 3 frt 90 kr.; 
Hafenscher K. ev. 1. gyűjtése Sárvár 16 frt 20 kr. Össze-
sen: 58 frt 46 kr. 

XVI. kimutatás. Mód Lénárd ev. leik. 50 kr.; Vas-
Simonyi ev. gyülekezet 1 frt; betléri ev. gyülekezet 60 kr.; 
Petrenkó János ev. leik. gyűjtése 2 frt 55 kr.; Thomay 
József ev. 1. gyűjtése 2 frt 50 kr.; Forray Istvánné 1 frt; 
Rosza János ev. leik. gyűjtése Ivánkafalu 5 frt; Ulicsny 
Endre ev. 1. gyűjtése Miklósfalu 6 frt; Csermák Kálmán 
ev. 1. Tót-Komlós 5 frt; tót-komlósi ev. gyülekezet 1 frt; 
Weber Samu ev. 1. gyűjtése Szepes-Béla 11 frt 10 kr; 
(Weber S. 1 frt, ev. gyülekezet 5 frt, ev. hívek 5 forint 
10 kr.); Frühwirth Samu ev. tanító 5 f r t ; Hrk János ev. 
1. Málnapatak évi 1 frt; Mihaelis Izidor ev. leik. gyűjtése 
Kőszeg 15 frt 90 kr.; Scherffel Nándor ev. leik. gyűjtése 
Krompach 11 frt 50 kr.; Bakay Péter ev. 1. Ocsova 1 frt; 
ev. gyülekezet 1 frt; Chorváth Sámuel ev. leik. T.-Próna 
1 frt; Geduly Elek evang. 1. Lónyabánya 5 frt. Összesen 
07 frt 65 kr. 

XVII. kimutatás. Kismártony Karolina Pozsony 10 frt; 
Blos J. Ádám 1 frt; theol. önsegélyző 160 frt; ev. gyüle-
kezet F.-Szeli 5 frt; Palesch Zsuzsánna gyűjtése Beszterce-
bánya 26 frt 50 kr.; Faix Mihály ev. 1. Holló-Lomnitz 
1 frt; ev. gyülekezet 1 frt; Mohr Béla ev. s.-lelk. 1 frt; 
Baltik püspök millennáris tót éneke tiszta jövedelméből 
I-ső részlet 60 frt; összesen 265 frt 50 kr. 

XVIII. kimutatás. Háckel Kr. gyűjtése Pozsony 16 frt 
98 kr.; Cb Szkálnoki ev. gyülekezet 1 frt 50 kr.; lónya-
bányai ev. gyülekezet 5 frt 5 Ludig E. kukméri ev. leik. 
millennáris német ének tiszta jövedelméből 50 frt; Svehla 
István ev. 1. Turopolya 1 frt; Kázmán Ede ev. 1. Rátkó-
Bisztró 1 frt; Baltik püspök millennáris tót éneke tiszta 
jövedelméből II. részlet 60 frt; Holuby Adolf csánki ev. 
1 gyűjtése F.-Almáson 13 frt 50 kr; összesen 148 forint 
98 kr. Az eddigi gyűjtés összesen 3719 forint 04 kr. A 
kegyes adakozóknak hálás köszönet. 

Pozsony, 1896. június 3-án. 
Dr. Masznyik Endre, 

theol. akad. igazgató. 
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Pályázati hirdetés tanári állásra. 
A marosvásárhelyi ev. ref. főgimnáziumnál ürese-

désben levő német-magyarnyelvi tanszékre pályázat hir-
dettetik. 

A tanszék évi javadalma egyelőre 1000 frt (évi) 
fizetés, 200 frt lakáspénz, a mely javadalom successio 

útján 1200 frtra, természetbeli lakás- vagy 300 frt lakás-
pénzre fog emelkedni. 

Az államsegély megnyerése után a rendes fizetés-
fokozatok szerint fog előhaladni az ötödéves pótlékokkal 
együtt. 

A megválasztott tanár rendes és kötelezett tagja 
lesz a felekezeti középiskolai tanárok országos nyugdíj-
intézetének, s a személyét illető összes alap- és járulék-
befizetéseket a kollégium meglevő nyugdíj-alapja fogja 
fizetni. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású, okleveles egyének. 
Szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat június 

lió 25-ig nyújtsák be a m.-vásárhelyi ev. ref. kollégium 
elöljáróságához. 

Kolozsvártt, 1896. június hó 4-én. 

Parádi Kálmán, Szász Gerő, 
tanügyi előadó. elnök - helyettes. 

145-1896. 

Pályázat helyettes tanári állásra. 
A sepsiszentgyörgyi államilag segélyezett ev. reform. 

Székely Mikó-kollégiumnál a jövő 1896/97-ik iskolai év 
kezdetével elfoglalandó classica-philologiai állandó helyettes 
tanári állomásra ezennel pályázat hirdettetik, a szerző-
désben megállapított 800 frt fizetéssel, előleges havi rész-
letekben kiszolgáltatva. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású, a kijelölt vagy ezzel 
rokon szakcsoportból legalább alapvizsgálatot tett tanár-
jelöltek. 

Pályázók felhivatnak, hogy folyamodványukat kereszt-
levelükkel, továbbá végzett tanulmányaikat, tanári képe-
sítettségüket és védkötelezettségüket igazoló bizonyítvá-
nyaikkal együtt folyó évi július l-ig a Székely Mikó-
kollégium elöljáróságához haladéktalanul küldjék be. 

A kollégium elöljáróságának 1896. május 31-ikén 
tartott üléséből: 

Dr. Szász Károly, Péter Mózes, 
gondnok. jegyző. 

P á l y á z a t . 

A kassai ág. h. ev. I-ső egyház f. év június 7-én 
közgyűlésiieg hozott határozatával a tiszt. ifj. Draskóczy 
Lajos úr eltávozásával megüresedett hitoktatói segédlel-
készi állomás betöltése céljából pályázatot nyit. 

Pályázhatnak oly felszentelt vagy felszentelendő hit-
jelöltek, kik a magyar és német nyelvben egyaránt kellő 
jártassággal bírnak. 

A hitoktatói segédlelkész teendői és kötelességei 
lesznek: 

1-ször, hogy a lelkészt lelkészi teendőiben akkor és 
annyiszor segítse, a mikor és mennyiszer a lelkész a se-
gítséget igénybe togja venni; 



2-szor, hogy a helybeli községi elemi, polgári fiú, 
állami felsőbb leányiskolái, a képezdei és középtanodai 
intézetekben az ev. vallású növendékeknek a vallástant 
akkor és oly méretekben tanítsa, a mikor és a mily mér-
tékben azt a lelkész neki kijelölni fogja. 

3-szor hogy a tanítókat szükség esetén az iskolában 
pótolja, 

A hitoktatói segédlelkész javadalmai lesznek: 
300 forint segédlelkészi fizetés az egyház pénztárá-

ból utólagos részletekben, a vallástanítás után járó tandíj, 
a mi körülbelől 200 frtnyi összeget tesz ki, 170 frt lakbér 
és 240 frt ellátási díj, 24 frt failleték. 

Pályázni kívánók bizonyítványaikkal kellően felsze-
relt kérvényeiket folyó évi július l-ig alólirotthoz küldjék 
be. Az állomás f. év aug. 1-én lesz elfoglalandó. 

Kassán, 1896. június 8-án. 
Benczúr Géza, 

egyh. felügyelő. 

Pályázat tanári állásokra. 
A h.-nánási ev. ref. hat osztályú gimnáziumban 

üresedésbe jött német-magyarnyelvi, esetleg német rajzoló 
mértan, továbbá magyar-latinnyelvi, esetleg latin-történelmi 
tanári tanszékekre pályázat hirdettetik. 

Fizetés : 1200 Irt, melyből 200 frt lakbér, az egyház 
pénztárából évnegyedenként előre fizetve. Ha ev. reform, 
okleveles pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek 
tanárjelöltek is; ez esetben azonban a fizetés 900 forint, 
melyből 100 frt lakbérnek tekintetik. 

A kivánt oklevéllel bíró egyének egy évi sikeres 
működés után állandósíttatnak, a midőn az országos tanári 
nyugdíjintézetnek jogos és kötelezett tagjai leendenek. Nem 
okleveles egyén csak helyettes tanári minőségben és csak 
egy évre választatik, de ha ez idő alatt a kivánt tár-
gyakból oklevelet szerez és sikeres működést mutat fel, 
a következő évben mint rendes tanár állandósíttatik. 
Végre, ha okleveles, de nem a kiírt szakokból képesített 
egyén választatnék, az szintén csak helyettes tanári minő-
ségben és csak egy évre alkalmaztatik, fizetése azonban 
1200 frt lesz. 

A megválasztott egyén állomását folyó év augusztus 
végén, legkésőbb szeptember 1-én elfoglalni köteles, s ha 
családos 40 frt, ha pedig nőtlen 15 frt költözködési áta-
lányt kap ; ez összeget azonban, ha állomásától három év 
letelte előtt bármi okból megválik, visszatéríteni tartozik. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges ka-
tonai szolgalatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanul-
mányaikat feltüntető okmányokkal, végül orvosi bizonyít-
ványnyal felszerelve folyó évi június 26-ig bezárólag az 
ev. ref. egyháztanács elnökségéhez küldendők. 

H.-Nánás, 1896. jűnius 6-án. 

Benkő Lajos, Kállay Bnre, 
ev. ref. lelkész-elnök. I — 2 főgondnok. 

Pályázati hirdetés. 
A debreceni ev. ref. egyház által fen tartott felsőbb 

leányiskolánál a természet- és mennyiségtani tanszékre 
pályázat hirdettetik. 

Heti órák száma 20. 
Javadalmazás 1000 frt és 200 frt lakbér, mely 

évnegyedes részletekben az egyház által az intézet pénz-
tárából előlegesen fizettetik. 

Pályázhatnak a természet- és mennyiségtanból közép-
iskolára képesített ev. ref. vallású férfiak. 

Kellő okmányokkal felszerelt kérvények augusztus 
hó 10-ig az intézet igazgatóságához küldendők. 

A megválasztott köteles állását folyó évi szeptember 
hó 1-én elfoglalni s ezt az iskolai év végéig el nem 
hagyhatja. 

Végzett, de oklevelet még nem nyert egyének is 
pályázhatnak, azonban megválasztatásuk esetében csakis 
oklevelük megszerzése és egy évi sikeres működés után 
állandósíttatnak. 

Debrecen, 1896. június hó 2-án. 

Kiss Albert, 
2—2 az igazgatótanács elnöke. 

Pályázat tanári állásokra. 
Az államilag segélyezett nyíregyházi ág. ev. főgim-

náziumnál a következő tanári állások fognak pályázat 
útján betöltetni. 

1. A német-magyar (esetleg német-latin nyelvi tan-
szék, mely egyelőre helyettes tanárral töltetik be. Fizetése 
800 frt, előleges negyedévi részletekben. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy ezen állomás később 
rendszeresíttetni fog 1200 frt törzsfizetéssel, mely 1400 — 
1600 frtig emelkedhetik; 250 frt lakbérrel és 500 frtig 
emelkedő 100 frtos ötödéves korpótlékkal. 

2. Tornatanári tanszék, mely állással az ifjúsági 
játéktanítás is egybe van kötve; kívánatos, hogy a torna-
tanár vívásban is képzett legyen, tanításáért azonban 
külön a kormányzótanács által meghatározandó díjazás-
ban részesül. 

Fizetése 800 frt előleges negyedéves részletekben. 
Mindkét állásra protestáns, első-helyen ág. ev. hit-

vallású okleveles tanárok vagy tanárjelöltek pályázhatnak. 
A pályázók kellő okmányokkal (keresztlevél, végzett 

tanulmányképesítés — esetleg szolgálati — egészségi álla-
pot stb. igazoló bizonyítványokkal) felszerelt folyamodá-
sukat a nyíregyházi főgimnázium igazgatóságához f . évi 
július hó l-ig küldjék be. 

A megválasztott tanárok állomásaikat 1896. évi szep-
tember 1-én elfoglalni kötelesek. 

Nyíregyháza, 1896. évi május 28-án. 

Leffler Sámuel, Dr. Meskő László, 
főgimn. tanácsjegyző 2—2 főgimn. felügyelő. 

HORNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUÜAPK8TKN. 
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Evang. prot. theologiai fakultás. 

Elő re k i m o n d o m : c ikkem m é g ta lán n e m 
egészen e lkése t t f e lú j í t ása a k a r lenni egy m á r 
többszö r fe lvete t t , m ind ig he lyese l t és e l fogadot t 
i nd í tványnak , egy megkisé r l e t t , de e lbuko t t t ö rek -
vésnek . 

Az olvasók nagy része a cím l á t t á r a vissza 
fog emlékezn i az egész — m o n d h a t o m — s z o m o r ú 
t ö r t é n e t r e . L e g ú j a b b fázisa is túl élt m á r egy 
negyed századot . A nemze t i ú j j á szü le tés v ívmá-
nyai t az é le tbe á tü l te tő , megva lós í tó a l k o t m á n y o s 
a e r a legelső éve iben lépe t t e lő té rbe . Akkor , a 
m i k o r a ku l tu szmin i sz t e r i széken n e m kisebb 
e m b e r ült, min t br. Eötvös József\ a mikor prot . 
e g y h á z a i n k vezér lő fórfiai, gr. Lónyai , gr. Mikó, 
T ö r ö k Pál , Székács , Győry, Nagy P é t e r s tb . iro-
dalmi m u n k á s a i , szel lemi e lőha rcosa i Ballagi , 
Révész Imre , Molnár Aladár , Kovács Alber t , Filó, 
Fö rdős , Dobos, Kovács Ödön, Mitrovics, Nagy 
Gusz táv s anny i mások vol tak. 

A dolog i roda lmi és poli t ikai e lőkészí tésé-
nek nagy m u n k á j á t n e m szükséges e l apban s 
e lap o lvasó inak i smer te tn i . E l ég az, hogy a 
zsenia l i s á l lamférf i , k inek az ügy r e s s o r t j á b a tar-
tozott , br. Eö tvös messze néző tek in te t te l , magas -
nak, r e n d k í v ü l fon tosnak ítélt á l l a m é r d e k e k szem-
pon t j ábó l a fe l sőbb o k t a t á s r e f o r m j a a lka lmábó l 
a p a p k é p z é s n e k s a vele j á r ó m a g a s a b b val lás-
e rkö lcs i é r d e k e k n e k he lye t k iván t biz tos í tani a 
t u d o m á n y o k e g y e t e m é n theologiai fakultás a lak-
j á b a n . 

A sokszoros i nd í tványnak , a hő óha j t á snak , 
a ve le j á r ó m a g a s á l lami é r d e k e k m e g v é d é s é r e 
á l ta la t e t t komoly l épésnek s o r s a b u k á s lett, 
vagy i n k á b b m é g ennél is rosszabb . Mert meg-
t ö r t é n t az a ha l la t l an eset , hogy midőn a »böl-
csészet i fakultás® nagy t u d o m á n y n y a l (?) kinyi-
la tkoz ta t ta , hogy a theologia , min t vá l tozha ta t l anu l 
megá l l ap í to t t d o g m á k posi t iv r endsze re , nem tudo-
mány, .a p a r l a m e n t m i n d e n oly fe lekezet theolo-

giá já t , mely nem ilyen, k i zá r t a ; azt pedig, a mely 
p a r excel lence ilyen, a r. k a t h o l i k u s t m e g h a g y t a . 

Azóta a theologia i fakultás, m in t a t u d o m á n y -
egye tem kiegészí tő r é s z é n e k ké rdése , o r szágos 
k é r d é s s é má ig s em eme lkede t t , h a n e m a m a g u k r a 
m a r a d t e g y h á z a k e lkezd ték t a t a r o z g a t n i t heo l . 
s e m i n a r i u m a i k a t , kiki a b b a n az i r á n y b a n , m e l y e t 
egyháza é r d e k é n e k ítélt . A szászok t h e o l o g u s a i k a t 
kü ld t ék N é m e t o r s z á g r a a Schu lve re inosokhoz , az 
o láhok papok he lye t t neve l t ek l i t u rgusok köpe-
nyébe bu j t a to t t d á k o r o m á n ag i t á to roka t , a p ro -
t e s t á n s o k — i d e g e n b e n n e m sok k e r e s n i va ló juk 
lévén — igyekez tek u g y a n a haza i p a p k é p z é s ü k e t 
emeln i , de k e r ü l e t i a u t o n ó m i á j u k r a f é l t ékeny 
s e p a r a t i s m u s o k közös ac t ió ra m é g az egy fele-
keze t i t eke t s em e n g e d t e o r s z á g o s a n egyesü ln i . 
L e g f e n n e b b a l u t h e r á n u s o k j u t o t t a k el egy egye-
t e m e s theo log ia felál l í tásáig, de a r e f o r m á t u s o k 
— s ez is nagyon je l lemző! — d a c á r a az egye-
t e m e s k o n v e n t n e k , min t közös t anügy i ha tóság -
nak, a mely ped ig közös t a n t e r v e t , v i z s g a r e n d e t 
és e l j á r á s t á l lapí to t t m e g m i n d e n theo log iá t egy-
f o r m á n kötelezőleg, m é g mos t is csak ott á l lnak, 
hogy az egyik ke rü le t i theo log ián n y e r t d ip lomá-
val a más ik k e r ü l e t pap i á l l o m á s á r a való pályáz-
h a t á s r a az i l le tőnek ez u tóbb i k e r ü l e t p ü s p ö k é t ő l 
kü lön engedé ly t kell k é r n i e ! De azér t , hogy ne 
h a l a d t u n k volna, a r ró l szó s incs . I l isz mi cs iná l tuk 
m e g — és ez spec ia l i t e r az erdé ly i e g y h á z k e r ü l e t 
d icsősége — azt a theol . » fakul tás t« , me lynek az 
e g y e t e m m e l semmi sze rves kapcso la t a nincs, h a 
csak i lyennek n e m tek in t jük , hogy ha l lga tó i t az 
e g y e t e m r e bebocsá t j ák és ott »bölcsósze tha l lga tó«-
nak — de n e m t h e o l o g u s n a k ! — tek in t ik . 

Nos, mos t úgy látszik, hogy ez erdélyi »spe-
cial i tást« a t e s t v é r l u t h e r á n u s o k is u t áncs iná ln i 
a k a r j á k . Anny iban ugyan jobban , min t az erdélyi , 
hogy átviszik r á az e g y e t e m e s s é g je l legét , ső t 
m o n d h a t j u k , az egye t l enség p r iv i l ég iumá t ; de 
annyiva l rosszabbul , hogy oly v á r o s b a n a k a r j á k 
felál l í tani a »fakultástcc, a hol egye t em m é g a 



jövő ezredév alkotásai messze ködében vesz el, 
s így a »fakultás(( kapcsola ta az egye temmel 
még r eményben is semmi. 

Nem célom e helyüt t a tervezet t l u t h e r á n u s 
s a m á r meglevő r e fo rmá tus »fakultás« közt 
összehasonl í tásokat tenni, csak az eper jes ieknek 
mondom jóaka ra tú tanácsként , hogy ha csak 
olyan kapcsola tokat t u d n á n a k szerezni »fakultá-
suk® számára a budapes t i egyetemmel , milyen 
a kolozsvárié az ot tanival : százszor inkább a 
javas la t á l láspont já t fogadják el. Ezt az erdélyiek 
m á r tapaszta la tból mondják , t. i., hogy százszor 
többet ér egy önál lóan szervezett , kellőleg fel-
szerel t s jól fizetett lelkes t ane rőkke l el látott 
theol . akadémia , mint anyagi zavarok közt élő, 
s i lányul díjazott t anerőkke l ellátott , bármily kap-
csolatú »fakul tása . Es keresz te l jük bár százszor 
»fakul tás«-nak öne rőnkön s az egye temen kívül 
felállított vagy felál l í tandó theol. intézeteinket , 
nem egyebek azok, mint — többé vagy kevésbbé , 
jó vagy silány — theol. akadémiák . 

De én itt most a valóságos theol. fakul tás-
ról akarok szólani, a r ró l és úgy, a mint a nagy-
nevű Eötvös tervezte, s a mint azt a faku l tás 
fogalma megkívánja , mint a t udományok egye-
t emének kiegészítő részéről. 

Nem r ingatom m a g a m abban a tévhi tben, 
hogy m a m á r a theologiát mindenki tudomány-
nak tar t ja , mikor oly je lenségekkel ta lá lkozunk, 
hogy némelyek a val lás taní tás t a középiskolából 
is száműzni szere tnék. Nem épí tek sokat a divat-
szerűen é lénkülni kezdő va l lásosságra sem, mely-
nek — úgy rémlik — inkább fe lekezet ieskedés 
és politikai mot ívumok, mint mélyen érzet t ben-
sőség az alapjai ós rugói. De a közügyek inté-
zésére h iva to t takró l és a t u d o m á n y embere i rő l 
m á r a k a r o m s azt hiszem, kell is feltételezni, 
hogy i smerősek a nyuga teurópa i tudományosság-
gal és ku l túráva l s m á r megér t ik , hogy egy 
Müller Miksa hogyan mondha t t a »val lás tudomá-
nyi« felolvasásai bevezetésében, hogy »életem 
munkásságá t foglalom most össze«, mer t »nekem 
a nyelvészet csak eszköz volt a Yéclák ismere-
tére, a Yéclák i smere te ismét csak eszköz a 
mythologia ós vallás philosophiai megismerésére ,« 
m e r t »nem betűk és szavak, h a n e m az ember i -
ség gondola tv i lágának megi smerése ós megér tése 
a ku ta t á s fe ladata s hogyan mel lőzhetnők akkor 
a vallást, mely ha jdan egyedüli t a r t a lmá t képezte 
gondola tuknak« . Es bizonyára ismerik a vallás 
ós vallásos életnek nemcsak kul turhis tor ia i , ha-
nem mai ku l turá l i s s állami fe ladatai t is. Nem 
szabad róluk fel tételeznünk, hogy azt ne méltá-
nyolnák, s feladatai te l jes í tésében segíteni ne 
akarnák , hiszen tet teik cáfolnának meg. 

De legyen szabad ké rdeznünk , hogy hol 

volna a lka lmasabb pont, hogy az állam az egy-
házak segélyére jöjjön, mint épen a theologiai 
tudományos képzésné l? (Nem »papképzóst« mon-
dok, mer t ezt egyrészről »nem állami« feladat-
nak, másrészrő l »au tonomikus jog«-nak monda-
nák.) Hiszen e kérdés , kü lönösen a kisebb, ele 
leghazaf iasabb egyházaknak rég va júdó kérdése , 
égető sebe; a nemzet i ségeknek pedig agi tat iójuk 
ereje. Dalázsfalvát, Lúgos t e ké rdés nem bánt ja , 
mer t ők t u d o m á n y nélkül is, vagy épen annak 
hiányával , t udnak fana t ikus ag i ta toroka t nevelni, 
de a Dunamel lék pesti theologiája még ma is 
sok élőtökét köt le, i l letőleg von el más célok-
tól, Erdély a végkimerü lés ig megfeszí tet t anyagi 
áldozatok á rán is koraszülöt te t t e r emte t t a kolozs-
vári theologiában, melynek ólhetéséér t most Enyed 
n y a k á r a vete t tek hurkot , s ime most a lu therá-
nusok készülnek a theologiai t udományosság ós 
papképzés é rdekében nagyobb akcióra. Mindenüt t 
öne re jükön ! 

Mennyi felesleges pénzfecsórlés! Mekkora erő 
elvonás az egyház többi speciális feladatai telje-
sítésétől. Lelkészeink egy nagy része nyomorog 
még, kán to ra ink — ha nem taní tók is — béres 
m ó d r a fizetettek; özvegy-árvai j avada lom csak 
valamicske, nyugdí j semmi, az egyház szeretet-
munká i te l jes í tésére: szegények, aggok gondozá-
sara, is tápolására pénzük nincs; a val lásokta tás 
te l jes í tésére — fájdalom — még középiskoláink-
nál sem t u d u n k r endes e rőke t alkalmazni . Mit 
nem é rne vidéki egyházainknál az az évi körül-
belül 150,000 forint, a mit ma a prot. egyházak 
csak papképzés re ford í tanak! Szegény theologus 
d iákja ink felsegélésére is csak többecske ju tna 
s rá jok is fé rne! 

Ha emlékezetem nem csal, úgy tudom, hogy 
legutol jára Erdé lyben a kolozsvári theologia fel-
állí tása feletti v i tában dr. Kovács Ödön indítvá-
nyozta volt, hogy a meglevő akadémiák mellé 
még egyet á l l í t anánk ,»ké r j e fel az egyházkerü le t 
a nemsoká ra összeülő zsinatot, hogy közösen a 
tes tvér lu the ránusok zsinatával hasson oda, hogy 
maga az állam állítson fel az egye temek mellet t 
prot. theol. f aku l tásU. Ind í tványát egyhangúlag 
úgy látszik csak azért fogadták el, hogy b e n n e 
soha egy lépést, még a kötelezet t fe lkérés t se 
tegyék meg. 

De a leányzó ta lán nem hal t meg. Az er-
délyiek, ha a kolozsvári theologia fu rcsa kap-
csolatáról beszól velük az ember , mindig nagy 
nyomatékka l h iva tkoznak m u n k á s püspökük azon 
nyi la tkozatára , hogy e mostani kapcsola t első 
lépés arra , hogy belőle n e m s o k á r a egy igazi 
egyetemi prot. fakul tás nőjjön ki. Nos már , ha 
e nyi la tkozatnak van valamelyes számba vehető 
komoly alapja, mikor volna a r r a jobb alkalom, 



min t épen most , hogy fé l re t éve a prot . fakul -
t á s n a k az e g y e t e m r e való ész revé t l en becsusz-
t a t a s á n a l v a m a g y a r o r s z á g i p r o t e s t á n s o k h o z mél-
ta t lan t ak t iká já t , emel t fővel és nyí l tan k é r j ü k 
megva lós í t á sá t annak , a mi n e m c s a k felekezeti , 
h a n e m első s o r b a n e m i n e n s á l lami és nemze t i 
é rdek . 

W l a s s i c s G y u l a k u l t u s z m i n i s z t e r b e n m a olyan 
férf i áll haza i o k t a t á s ü g y ü n k élén, k inek nagy 
concep t iók m e g v a l ó s í t á s á r a van képessége , h iva-
to t t sága , a k a r a t a és ere je , b i zonyá ra nem vo lna 
mél t a t l an hozzá a br. Eö tvös ö rökségé t d i a d a l r a 
j u t t a t n i ! Bizonyos vagyok benne , hogy i smer i a 
k é r d é s á l lami és nemzeti fon tosságá t , h o r d e r e j é t . 

Es a mi vezér fé r f i a inkhoz , a Tiszákhoz , Bánffy-
hoz, Darány ihoz , Dégenfe ldhez , P r ó n a y h o z , Zelen-
kához, Gyurá tzhoz , Szász Domokoshoz , Káro ly-
hoz stb. nem volna mél tó e célok megva lós í t á sán 
m u n k á l n i ?! Ki t u d n á e lőre m e g m o n d a n i , minő hord-
e r e j e l enne e n n e k a t e s tvé r p r o t e s t á n s egyházak 
e g y m á s h o z való köze lebb h o z á s á r a ; a m a g y a r 
egye temi theologia i o k t a t á s n a k a fe lekezetközi 
béke , t ü r e l e m á p o l á s á r a ; a m a g y a r nemze t i á l lam 
t o v á b b é p í t é s é r e ! ? M e k k o r a lépés vo lna a ref. 
e g y h á z k e r ü l e t e k igazi un ió jához , a belső h a r c o k 
e l enyész t e t é sé re , mily t e r m é s z e t e s e n o l d a t n é k m e g 
Enyecl és Kolozsvár á lda t lan , ádáz h a r c a ! ? 

Az á l l a m r a nézve mily kő i l lesz te tnék ezzel 
a jövő e z r e d é v épü l e t ébe ! S a prot . e g y h á z n a k 
sem lenne u to lsó mi l l enn iumi a j á n d é k ! 

Ne ke re sz t e l j ünk » faku l t á soka t« , h a n e m m u n -
ká l j unk az egye temi »prot. theol . f aku l tás« meg-
t e r e m t é s é n . 

—y—y> 

Jézus Krisztus, Istennek egyszülött fia. 
Ha kellő komolysággal szemléljük az Isten fiának 

föntebb rajzolt emberi képét, akkor magától merül fel a 
kérdés, hol vette ez az ember a jogot, hogy ilyen bizo-
nyossággal tulajdonítsa magának az Istenfiúságot ? Csak 
merész hit volt ez benne, vagy pedig volt neki valami 
kezessége arról ? Mert ilyen kezesség nélkül Jézus nem 
volna más, mint nemes rajongó. Kortársai nem egyszer 
vetik fel előtte ezt a kérdést, s teszik próbára, hogy meg 
van-e vájjon benne az isteni erő, a mit magának igényel. 
A kisértő azt mondja neki: »ha Isten fia vagy, parancsold 
meg, hogy a kövek kenyérré változzanak.* 

A kereszt alatt állók meg azt mondják neki: »ha 
Isten fia vagy, szállj le a keresztről«. De Jézus nem hasz-
nálja az Isten erejét önhatalmúlag, hanem inkább tűr és 
lemond, nem kér az ő Atyjától 12 sereg nagy alakot. De 
képzeljük el Jézust, mint Isten fiát, a nélkül, hogy mö-
götte ne állana Istennek, mint Atyának ereje, akkor nem 
lesz-e Jézus azzá, a mivé őtet Renan tette, t. i. egy rop-
pant dinentiójú emberré, akkor nem lenne-e Jézus azzá, 

a mivé Őt egy modern prédikátor teszi a következő sza-
vaival : Jézus tévedett, csakhogy jóhiszeműleg, őszintén, 
prófétai rajongó lelkesedéssel tévedett. 

Az Isten fia alakjának igazságához tehát hozzá tar-
tozik, hogy ez az Isten fia kezdettől fogva az Atyának 
különös gondoskodása alatt állt. Az apostoli hitforma má-
sodik cikke is ezt a meggyőződést fejezi ki, mikor felté-
telezi, hogy Jézus Szentlélektől fogantatott és szűz Máriá-
tól született. 

Nem mondjuk, mintha ilyen természetfölötti születés 
nélkül nem lehetett volna ő bűntelen és Isten fia. Isten 
útjait mi nem mérhetjük ki. De ha Máté és Lukács meg-
bízhatólag közlik Jézusnak természetfeletti születését és 
ha nincs semmi okunk, hogy Istennek erejében kételked-
jünk, mivel mi ezt az Istent amúgy is csodálatos Istennek 
tartjuk, akkor ezt a természetfeletti születést úgy fogjuk 
fel, mint isteni újjmutatást: »ime ez a Jézus már világba 
lépésekor megkapja a bizonyítékát annak, hogy ő az Isten 
fia, kinek isteni erők állanak rendelkezésére. Isteni erő 
által szabadul meg Jézus a gyilkos kezekből; ugyanez az 
erő hozza vissza EgyptombóL Az evangelista ebben látja 
a prófétai szónak teljesülését (Hóseás XI. 1.). Isteni erő 
védelmezi meg Jézust sokszor a fenyegető halál elől, mikor 
az ő órája még nem jött el. De mikor eljön a halálnak 
órája, ott dicsőül meg legjobban az isteni hatalom, habár a 
világ másként látja. A feltámadása által pedig megbizonyítta-
tott hatalmasan. Isten fiának lenni, mondja Róm. I. r. 4. v.; 
a feltámadás nélkül Jézus csakugyan nem volna rnás, 
mint rajongó, a ki magas röptű gondolkozásáért halállal 
lakolt. Ha Jézus fél nem támadott, úgy a mi hitünk hiába-
való. Jézus halála az ő feltámadása nélkül csak azt bizo-
nyítaná, hogy a legnagyobb erkölcsi tisztaság és a leg-
erősebb hit csak ideálok ; hogy Isten mint Atya nem más, 
mint egy vigasztaló gondolat, de nem hatalmas reálitás. 

Ha tehát a mai élet józan valóságában mégis üdülni 
akarunk az Isten fiának képén, akkor fel kell tennünk, 
hogy Isten ereje vezette őt csodálatos módon. Csak úgy 
foghatjuk fél helyesen az Isten fiának a képét, ha melléje 
az Atya Isten képét állítjuk. 

Müller K. után Kovács Lajos. 

tárca. 
A Magyar Nemzet Története. 

Szerkeszti Szilágyi Sándor, kiadja az Athenaeum. 1 — III. kötet. 

Ha akadémia volnék: megkoszorúznám; ha kultusz-
miniszter volnék : lelkes szavakban hívnám fel rá a köz-
figyelmet ; ha gazdag ember volnék: megvennék belőle 
néhány száz példányt és szétosztanám az arra érdemes, 
jóravaló szegények közt; lévén azonban csak poéta: nem 
tehetek egyebet, mint ódát zengek róla prózában. 

Azt. Mert ez a vállalat jóval több mint egy könyv-
kiadó társaság üzleti gondolata ; ez egy ideális eszme testté 
formálása, egy nemes, nagy és szép cselekedet, méltó 
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ahhoz az alkalomhoz, a mely szülte, az ezredév ünnep-
léséhez. 

Jó és balszerencse közt megértük ezt a nagy évfor-
dulót s most ünnepet ülünk. Ennek az ünnepnek megvolt 
és meglesz a maga hivatalos része: ezt az állam csinálja; 
lesznek kockázatai, nyeresége, vesztesége: ez a kereskedő 
s vállalkozó világ dolga; de lesznek megható momentumai 
is s ezekben fog igazában megnyilatkozni a nemzet egyé-
nisége, komoly és mély kedélye 

Megbocsáthatatlan hibának tartom, hogy a Vágó-féle 
díszmenet pompás tervét elejtették. Ezer év hatalmas tör-
ténete hullámzott és hömpölygött volna végig előttünk, 
megjelenítve nagyszerű képekben, lélekfelemelő látványos-
ságban. Magával ragadta volna az idegen szemlélőt s jobban 
megmagyarázta volna neki multunkat, mint bármely tör-
ténelmi kiállítás, nekünk, magyaroknak pedig minden 
egyébbel fölérő dicsőség ragyogása lett volna, lelkünk 
minden idejét besugárzó valóság, nemzedékekre kiható, 
nagy jótétemény. 

Vége van. Kimarad az ünnepi programmból. 
Mi pótolhatja? 
Ha valami: úgy az Athenaeum roppant vállalata, 

mely szintén nem egyéb, mint e diadalmas, magát minden 
viszontagságokon keresztül küzdő mult megrögzítése. Nagy-
tudományú írók, kik egyúttal lelkes hazafiak is, állottak 
össze, hogy egy nagy arányú s a történetírás újabb kö-
vetelményeinek mindenben megfelelő munkában beszámol-
janak nemzetünk ezer éves múltjáról s az új ezer év 
küszöbén álló nemzedéknek bölcs okulásul elmondva, 
elbeszélve mindent, hitet adjanak, utat mutassanak a 
jövő felé. 

Eddigelé három vaskos kötet jelent meg a tíz kö-
tetre tervezett vállalatból. Imponáló, hatalmas kötetek, 
melyek már külső kiállításukkal is magukra vonják a 
figyelmet s méltán bámulatot keltenek. Mintha mindegyik 
kötet egy-egy századot akarna megjelölni a halhatatlan 
idők folyamában, mintha mindegyik egy-egy nagy kor-
szak határköve volna, tömör emlékoszlopként sorakoznak 
egymás mellé. 

Nem lehet az kis nemzet, a melyiknek ilyen nagy 
története van. Tervezői jól teszik, hogy ily széles alapo-
kon akarják felépíteni multunk dicső és tanulságos eszmé-
nyeinek e monumentális épületét, legyen ez csakugyan 
pantheonja a nemzeti nagyságnak, tanúsága régi dicsősé-
günknek, temploma hazaszeretetünknek, s új erők, új élet 
kútforrása. 

Örül a lelkem, mikor magam előtt látom ezt a biz-
tos terv szerint megindult nagy munkát, mely különben 
is régi mulasztásokat van hitvatva kipótolni és aktuálisabb 
időben nem jelenhetett volna meg mint most. Ez a lelkes 
könyv lelkesít engem is s megjelenése igazi ünnepem 
nekem, a ki csak egyért tudok igazán rajongani; a kid-
túráért, azokért a tényezőkért, melyek az embert tovább-
segítik szellemi fejlődése nagy útján. 

Üdv ezeknek a derék tudósoknak, kik ősz hajjal és 
fiatal lélekkel ily dicső munkára vállalkoztak s nem üres 

szóval, gyarló hűhóval, de egy eléggé nem magasztalható, 
fényes tettel járulnak ünnepünkhöz, bogv ez igazi ünneppé 
lehessen s élő termékenyítő eszmékben, jellemző és ragyogó 
képekben örökítik meg a hazát a haza számára! 

Legyen áldás a munkájukon! 
Endrődi Sándor. 

Különböző örömök. 
2. A természet i ember öröme. 

A természeti ember is abban leli örömét, ha elemé-
ben lehet. Az ő eleme a világ. Akkor tetszik neki az élet, 
ha úgy örülhet neki. a mint ő akar. És nincs hiány öröm-
ben addig, a meddig kifogástalan az egészsége, a míg 
olyan a szervezet, hogy tud munkálkodni, de élvezni is, 
a míg kedvezők az életviszonyai, a míg szeretetet, segít-
séget, elismerést talál embertársainál. 

Tekintve azt, a mi az embereknek örömöt szerez, 
nagyon különbözők az igények. Némelyiknek úgy látszik, 
csak érzéki, állati kívánságaik vannak. Előttük a gyomor-
kérdés ügyes megoldása a fődolog. Már eszményibb fel-
fogásra vall, ha valaki a sikeres munkához köti örömét. 
Hogy örülhet a földműves, ha látja, hogy a puszta földet, 
fárasztó munkájával, termékeny kertté alakította át vagy 
a szobrász, ha látja, hogy a nyers márványtömeg mint 
ölt angyali alakot ügyes kezei alatt. Mily örvendetes meg-
lepetés lehet az utazóra nézve, ha távoli földrészeken eddig 
nem ismert tavakat, hegységeket fedez fel s ez által meg-
nagyobbítja az emberiségnek lát- és munkakörét. 

A világ fent.artását, a tisztességes kenyérkeresetet 
célzó minden munka, legyen az még oly piszkos és közön-
séges, alapjában véve mindig örömöt szerez az embernek. 

Azonban akár az élvezetek között, akár a sikeres 
munka után érzett örömöt veszszük is, mit tapasztalunk ? 
Állandó ez a mi örömünk ? Ha teljes elismeréssel vagyunk 
is a világ gazdagsága iránt, erre mégis határozottan nem-
mel kell felelnünk. Es ebben igazat adnak nekem nemcsak 
a kik hisznek, hanem az istentelenek is, feltéve, hogy van 
egy kis emberismeretük, igazat adnak nekem nemcsak a 
szomorkodók, hanem a szerencse gyermekei is. 

Oh mennyien, de mennyien vannak, a kiknél az 
örömnek ama föltételei közül egy se teljesedik be. A kik 
azonban másrészt arra a tudatra jutnak el. hogy a világ 
megcsalja őket. Nem tartja meg, a mit igér. Csalódunk és 
megcsalattatunk. Ezer baj van ott, a hol örömöt vártunk. 
Hamisság, a hol szeretetet kerestünk. S a mi szépen meg-
indult munkánk idővel meddővé, haszontalanná, eredmény-
telenné válik. Az az i fjú, a ki még január első napján 
azt írja emlékkönyvébe: Bátorságot érzek magamban be-
hatolni a világba, megküzdeni az élet viharával és meg 
nem rettenni a hajótörés recsegése közben, az az ifjú talán 
már néhány hét múlva egy gyenge deszkaszálon, vigasz 
nélkül és reménytelenül hányattatik, vettetik az életnek 
tengerén. S az a szerelmes fiatal házaspár, a mely azt 
hiszi az első néhány nap és hét folyamán, hogy már itt 



alant a földön van a mennyország, csakhamar megéri, 
hogy az a képzelt mennyország Minden korban az 
volt, ma is az emberek panasza: az élet nem tud nekünk 
olyasmit adni, a mi minket igazán megnyugtatna. 

Goethe, a kiről elismerik, hogy a szerencse gyer-
meke volt, így ír halála előtt: «Jó lelkiismerettel mond-
hatom, hogy életem 75 éve alatt nem volt négy hét, a 
mikor teljesen megelégedettnek és boldognak éreztem ma-
gam. Életem olyan volt, mint egy örökösen alágördülő kő, 
mit újból és újból kell felemelni.* Meglehet, azt jegyezné 
meg erre egy munkás ember: »Hiszen akkor nekem jobb 
dolgom volt!* Valójában nem volt jobb dolga a mun-
kásnak. csak eszményei nem voltak oly magasak, mint 
Goetheé, a nagy mesteré. 

Legyen bár, hogy a mi életviszonyaink nagyon sze-
rencsések, egy gondtól mégsem szabadulhatunk sohasem. 
Ez a gond az, hogy mindenünk csak egy vékonyka szálon 
függ s e szál akármelyik pillanatban elszakadhat. És egy-
szer tényleg el is szakad. De minél inkább meglátja valaki 
ennek a szálnak nyomorult, semmis voltát (a gondolkozó, 
őszinte ember nagyon is látja) annál kínzóbb és elszomo-
rítóbb rá nézve a földi javak és a földi boldogság múlandó-
ságának érzete. Már pedig, hacsak le nem mondunk a 
józan ész használatáról, nem szabadulhatunk meg attól 
a kellemetlen érzelemtől. 

Feltéve azonban, hogy a mulandóság gondolata 
egyáltalán nem is gyötörné az embert, lelke mélyén még 
akkor sem volna meg az igazi öröm. Mert minden földi 
jó és földi élvezet együttvéve kevés ahhoz, hogy betöltse 
az emberi szívet. Oly nagy a mi szívünk, minden kicsiny-
sége mellett! Hiszen az Istennek van szánva! Isten a 
szív valódi eleme. »Földi életünk nem érdemli meg nevét« 
— mondá egy gazdag hollandus — >ha meg nem világítja 
és be nem tölti azt olyasvalami, a mi több e világnál«. 
Az meg, a mi több ennél a világnál, nem lehet más. mint 
Isten. Addig nyugtalan a mi szívünk, míg ő benne nem 
nyugszik meg. Addig hajhászszuk a világ szerencséjét, 
addig bolyongunk tévutakon, míg az Úrhoz nem térünk. 

A ki ismeri az embert, nem csodálkozik, ha látja, 
hogy a világ szeretete hirtelen világmegvetésbe, sőt világ-
gyűlöletbe csap át; az előtt fel sem tűnik, hogy az érzé-
kiesség kultusza hamar undort ébreszt valakiben önmaga 
és a világ iránt. Az emberek százezrei csak járnak-kel-
nek élet- és munkakedv nélkül, hit, remény és szeretet 
nélkül. Goethe úgy jellemzi az ilyeneket, mint a kiket 
»a kívánságok kergetnek az élvezetekbe és az élvezetek 
közben elepednek a kívánságok után.« 

Korunk legkedveltebb bölcselete a p°-ssimismus, mely 
különösen a vagyonos osztályokban van elterjedve. A 
pessimismus pedig természetes következménye annak a 
naturalismusnak és materialismusnak, a mely mostanában 
a Zola, Lindau és Ibsen-féle művekben prédikáltatik né-
pünknek. Ilyformán érthető is aztán, ha az ideigvalókérti 
fanatikus rajongás s az örök élet feletti gúnyolódás előbb-
utóbb a földi élet iránti gyűlölettel végződik. Hartmann 
bölcsész szerint az emberiség akkor oldaná meg felada-

tát, ha valami olyan robbanó anyagot találna fel, a mivel 
légberöpíthetné az egész világot. De minthogy ezt az 
anyagot — sajnos — még nem fedezték fel, az egyes 
emberre nézve nem marad egyéb hátra, minthogy az ön-
gyilkossághoz forduljon. Es napjainkban annyi az öngyil-
kos, hogy századunkat, mely kultura tekintetében nem 
sejtett haladást tett, az öngyilkosság századának nevezték 
el. Ez elnevezést túlzottnak tartom ugyan, de annyi bizo-
nyos, hogy az igazi öröm ritka portéka manapság. Mikor 
1870/71-ben megalakult az egységes német birodalom, 
az örömnek friss lehellete lengte át az egész népet. Mégis 
csak kevesen ismerték el az Isten áldó kezét. A legtöb-
ben azért is csak a maguk erejökben bíztak. Az arany-
borjú körüli tánc még őrültebb lőn ezután, mint volt 
eddig. Széltében istenítették az állam gondolatát, a ger-
mán népszellemet, de nem adtak hálát az Úrnak, Eg-yik 
csalódás követte a másikat. A confessionalis küzdelmek 
szétszakgatták a népet. Jelenleg a socialis kérdés neheze-
dik ólomsúlvlyal a lelkekre. Némelyek arcáról lerí a le-
hangoltság. harag, aggodalom, másoknak meg szívét tépi 
a kapzsiság, irigység és osztálygyűlölet. Csak kevés ember 
végzi örömmel a dolgát. A nemzetnek nagyobb részét 
képező munkások közt alig van egynéhány, a ki az 
általa végzendő munkát az Isten kezéből veszi. A többség 
szerint a munka csak valami szükséges rossz. A munka 
nélkülözhetetlen eszköze a pénzkeresetnek és élvezetnek, 
és jelszavuk ez: »Lehetőleg kevés munka, de sok bér!« 
Itt semmi nyoma az örömnek. Öröm csak akkor fogja el 
a szegényeket, ha beleálmodják magukat olyan eszmény 
beteljesedésébe, a mi sohasem valósulhat meg. 

Bizonyosan a gazdagoknál találjuk hát meg az igazi 
örömöt. Azoknál, a kik a legnagyobb raffineriával kieszelt 
fényűzésben töltik életüket. Azoknál, a kiknek földi léte 
nem áll egyébből, mint dőzsölésből, mulatozásból és az 
ú. n. műélvezetek hosszú sorábol. Óh csak tekintsünk bele 
az öngyilkosok statisztikájába s azonnal tisztában vagyunk, 
mert az megmutatja nekünk mily sok boldog ember van 
a gazdagok között. Aránylag ugyanis kevés olyan eset 
fordul elő, a mikor nyomorból, Ínségből öli meg magát 
valaki. Az öngyilkosok inkább a jobb sorsú vagy épen 
gazdag és előkelő családokból valók. Itt egy király vagy 
fejedelmi család sarja vet véget életének, ott egy pár hölgy 
vesz mérget a Zola regényeinek olvasása közben. Volt 
eset rá, hogy egy milliomos, kit holmi kisebb-nagyobb 
veszteségek értek — bár rengeteg vagyonnal bírt még 
mindig — egyszerűen főbe lőtte magát. Fordult elő olyasmi 
is, hogy egy hírneves tanár csak azért lett öngyilkossá, 
mert üresnek találta az életet. Majd egy gazdag kéjenc öli meg 
magát, a ki fenékig ürítette a mámor poharát s még 
tovább is üríthetné, de már megunta a sok örömöt. Csaló-
dott- Majd néhány iskolásgyermek nyúl a kötél után. Ta-
nulni ugyan nem tanultak, de a rossz bizonyítvány miatt 
mégis elkeseredtek. 

Valaki itt azt a megjegyzést tehetné: Ugyan mire 
való ez a sok beszéd, a mikor az öngyilkosok száma, 
viszonyítva a többi ember számához, elenyésző kicsiny. 



Igaz! Az öngyilkosok száma aránylag kicsiny! De ha 
valaki ismeri a világot, az nem meri megcáfolni azt az 
állításomat, hogy az olyan ember mögött, a ki megteszi 
az utolsó lépést az öngyilkosságra, ezren és ezren vannak, 
a kik épen olyan életuntai", mint ő. Ha ezek nem mer-
nek önként halálba menni, akkor attól vagy valami bi-
zonytalan borzadály, vagy korábbi hitüknek utolsó töre-
déke tartja vissza. 

Egy angol újság jelentése szerint, nem rég egy jól 
öltözött ifjú ember hulláját fogták ki a Clyde-ből. Mellény-
zsebében találtak egy cédulát, a melyre a következő volt 
írva: »ne kérdezzétek, ne kutassátok, hogy ki vagyok. 
Mint az iszákosság áldozata halok meg. Életem haszon-
talanul kárba veszett.« Miután a rendőrség közzétette, 
hogy egy ismeretlen holttestet találtak, aggódó szülőktől 
203 levél érkezett be hozzá. Ezek a szülők mind féltették 
az általuk nem tudott helyen lakó gyermeküket és kérték 
a hulla személyleírását. De miként én most külön írhat-
nék valamit, az iszákosság áldozatairól, ép úgy írhatnék 
az ópiumszívás áldozatairól, a paráználkodás áldozatairól, 
a nyerészkedés áldozatairól, (sajnos, hogy a lutri útján 
a ker. állam maga mozdítja elő e bajt), az üzérkedés dü-
hének áldozatairól és még sok minden egyébről. 

Azonban legyen valakiben bármilyen szenvedély és 
bűn, az élettől való megundorodás oka az élet hely-
telen használatában rejlik. És a mint az ember a világi 
javak rabjává lesz — ez nyilatkozhatik finoman is, durva 
alakban is — azonnal elvesztette az igazi életörömöt. 
Mert az anyag elnyeli az őt imádót. A materialismus 
az emberiség halálangyala. 

Hol találunk segítséget ? hol menekülést ? Hogy jut-
hat el az elhaló emberiség, egy elhaló világban igazi ál-
landó örömre ? 

Egyesegyedül a hit által, a Krisztus evangeliuma által. 
Biberauer Richárd. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Emlékezés gyakorló lelkészi pályámra, rendkívüli alkalmakra 
készített és mondott dolgozatokból. Irta és elmondta Bartha Mór, 
volt gyakorló, most nyugalmazott ev. ref. lelkész (az »Orálló« (a. r.) 
jegyű belmunkatársa). Szerző tulajdona. Bolti ára 2 frt. Debrecen, 

Csokonai-nyomda. 8° 234 1. 

Huszonöt év alatt sokat összeírhat a pap, ha akar, 
ha tud. Ennyi ideig hivataloskodott Bartha Mór, részint a 
szatmári, részint a nagy-bányai egyházmegyében: Sályin 
Mikolán, Apán. Azután megunva a küzdelmet, a nagy-
pipájú. kevés dohányú kompossessor urakkal, a kik több-
nyire csak dirigálni akarnak az ekklézsiában, de tenni, 
áldozni nem, sőt mindig készen tartják az ollót, melylyel 
a pap reverendáját, vagy az ekklézsia báránykáját nyir-
bálják: visszavonult a csöndes magánéletbe s ott kiválo-
gatta az édes és fájó emlékeket a 25 év alatt megírt és 
elmondott beszédekből, dolgozatokból s világ elé bocsátá 
a fentebbi címen. 

Füzete kétféle dolgozatokból áll : imák és beszédek. 
Tulajdonkép ez imák is beszédek, értekezések, hirlapi 
vezércikkek, politikai vonatkozású szónoklatok, nincsen 
ezekben az imákban egy szemernyi sem a jó Szikszay, 
Bévész lelkéből. Próbálja meg bárki s hagyja el ez imák-
ból az »óh Isten« »uram« stb. megszólításokat, felkiáltá-
sokat : mindenik egy szónoki beszéd lesz, melyet a fóru-
mon bátran elmondhat. íme mutatványok: Az I-ső cím 
március 15-ikére volt írva és elmondva s folyik ilyetén 
stylusban: 

»Ah, ha meggondoljuk, mily iszonyú következmé-
nyei lettek ezelőtt egy századdal, földrészünk legszelleme-
sebb nagy nemzete, a franciák birodalmában, a szabadság 
fenkölt indulásának . . . midőn trónok feldöntése, királyi sze-
mélyek igazságtalan meggyilkolása, s fenekestől felforgatott 
társadalmi rend romjain őrjöngő fejetlenségben tomboló 
test véröldöklés, aztán ismét gyáva meghunyászkodás, a 
dicsőséggel telhetetlen császárság iránt, majd a boszuló 
királyság igájában: gyalázták meg a szabadságot, ezt az 
ég legszebb angyalát, ki ha a földre leszáll, ahol és amed-
dig lakozik: nemzetek fejlődése, virágzása, boldogság áta-
lános önérzete jelzi jelenlétét, zörgő bilincs, bitók, halál-
hörgés, levert nemzetek szomorú sóhaja elköltözését. És 
mintha végkép átok maradna rajta, nem tud többé az a 
nemzet közkedveltségű és állandó kormányformára szert 
tenni.« 

így, ily historiko-politikai stílusban beszél B. M. és 
azt mondja, hogy imádkozik. 

További előadásában a nemesség nagylelkű visel-
kedését imádkozza el, hogy >1848 márciusban törvényadta 
nagy előnyeiről lemond a jobbágyság részére s leszáll 
kitüntetése magaslatáról. Egyetlen, példanélküli esemény 
ez a világtörténelemben«. 

Még szebb, mint értekezés, a II. cím: Kossuth Lajos 
gyásztisztességtétele alkalmával. Illő terjedelmű históriai 
bevezetés után rátér a tárgyra: *A megváltás korszaka 
XIX. csudás százada hajnalán, az isteni küldetés minden 
igazolásával szültél fiat: Kossuth Lajost. 

A mi megváltó Kossuthunk is, miként ama Krisztus, 
halálra szereztetett. Ah Isten! . . . Isten! . . . még az ő 
megváltottai közül is sokan akadtak, kik kiáltották »a 
feszítsd meg«-et. A szolgalelkek!« 

Ilyen zamatú a III. sz. ima is, Kossuth születésnapja 
alkalmából. A IV. a királyi pár ezüst menyegzőjére, a 
többiek közül kiválik. Az V. és IX. számúak temetéskor, 
X. Iskolai év kezdetén. XI. Konfirmándusok imája. XII. Lel-
készlak felavatáskor. XIII. Csapások hatása alatt tartott 
prédikáció után, mind orációszerű beszéd és nem imád-
ság. ím ez utolsóból még egy passus: 

»Kihez forduljunk, midőn nyomasztó Ínségre van 
kilátásunk? Nincs, a ki segítsen! Hiszen a ki kezébe vette 
a nép jóléte eszközlése és fentartásának gondját, még 
maga növeli annak Ínségét, midőn irgalmatlanul hará-
csolja el annak vagyonkáját, szellemi fejlődésének egyik 
eszközét.« 

A beszédelv már jobban megfelelnek a kellékeknek. 
I. Az Űr nevében jött egyházi szolga. Beköszöntő 



virágvasárnapján. Máté 21. 9. alapján. Terjedelmes (ki-
lenc levél), de ügyesen kidomborított beszéd. 

II. Templomavatási beszéd a >Szent SiklusbóU át-
dolgozva. Féld. 9. 1—5. Régi alapos írásmagyarázat. 

III. Beszéd, ima és emlékirat. Toronygomb teltételekor. 
A keresztyén imádság minden kellékei nélkül így beszél 
az előimában: »Szerető Atyánk a Krisztusban! ki minket 
az ész és értelem, lényed tökélysugárzatának közlése által 
kiemeltél a tehetetlen gyarlóság alacsonyságából* stb. — 
»Most pedig vedd kedvesen a keresztyén testvérszeretet 
s önbuzgóbb híveink csekély, de szíves áldozatát, fogadd 
el a jelvényeket, miket szent hajlékod díszéül, a világ 
minden tájára irányuló örök tökéletességed általi vezérel-
tetésünk jelképezésére feltűzünk.* 

Az ilyen kacskaringós beszédmódot szerző, az elő-
szóban, azzal indokolja, hogy neki »jó részben értelmes 
hallgatósággal volt ügye. melynek felfogása és igénye is 
volt*, továbbá, mert azt tanulta a nagy Révész Bálinttól, 
hogy »a szónoknak nem hallgatóihoz lebocsátkoznia, ha-
nem azokat magasabb színvonalra, magához kell emelnie 
eszmében, nyelvezetben*. 

Én pediglen kereken tagadom, hogy értelmes ember 
olyan imádságokban gyönyörködnék, mint ezek s a »kö-
tély* és »kegyszer*-féle gyártmányoktól meg ne borzadna. 

A toronygombba helyezett emlékirat egy kis mono-
gráfia a sályi egyház történetéből. Becses kis darab. 

IV. Keresztyén szabadság. Egyházmegyei gyűléskor 
mondott beszéd. Galat. 5. 1. alapján, 11 leveles prédikáció, 
a szövegből folyik a felosztás ügy itt, valamint a többinél 
is és ez dicséretes oldala szerzőnek, még azt is megbo-
csátjuk, hogy polemizál a konventi s kerületi határozatok 
ellen. Csak a nem magyaros szórenden ütközünk meg, 
így p. o. »a bűn is nagyon elterjedve van közöttünk*, 
»társadalmat felállítani kivánt* »nem oly könnyen kiirt-
hatok* stb. 

Az V. számú keresztelési, a VJ. úrvacsorai, VII. es-
ketési beszéd, mind igen specifikus alkalmakra. Az első 
beszéd idős férfi és ifjú nő közt kötött, gyermekszületésre 
nézve reménytelennek tartott házasságból született első, 
erőteljes fiúgyermek keresztelésekor, háznál, g. katb. vallású 
környezet előtt; a második új szentasztalról, első úrvacso-
rázáskor; a harmadik özvegy férfi, több gyermek apja s 
viruló hajadon egybekelése alkalmával. Ez utóbbi, nem 
említve a valamennyi dolgozattal közös tulajdonságot, a 
döcögős irályt, a házassági beszédeknek nem épen ritka hi-
bájában szenved, abban t. i., hogy a házasság célját fej-
tegeti viruló és nem viruló hajadonok előtt. »A házasság 
célja — úgymond — az érzéki étvágy kielégítését kö-
vető fajszaporulat . . . Ez pedig csak testerős lények 
szövetkezetével érhető el.« 

Úgy érzem, hogy ilyen thémáról röstelnék beszélni, 
s a feleket is feszélyezné. 

A VIII. és IX. ismét esketési beszéd. Amaz »lelkész 
barátom és jegyese, barátném esketésekor», »a keresztyén 
papné s az egyszerű falu leendő lakosának irányzatáról* 

beszél, kedves, majdnem költőies nyelven. Az utóbbi szintén 
papsarja előtt tartott száraz okoskodás. 

A X. Értekezés az 1791-iki XXVI, t.-c. századik 
évfordulója ünnepére, az apai templomban tartott felol-
vasás. 16 leveles egyháztörténelmi rajz, kezdve mindjárt 
a vallás fogalmán s átmenve a különböző vallásrendsze-
rekre, majd a keresztyén vallásra, ennek ketté, a keleti 
és nyugotira szakadása, a papuralom és népuralom fogal-
mának fejtegetésére, a német reformációra, így a hazaira 
s innen a tulajdonképi tárgyra az 1791 -ik törvénycikkre. 
S mindez nehézkes, egyátalán nem népszerű nyelven. 

Sajátságos alkalomra való a XI. beszéd és ima : 
A. Z. vaspálya-felvigyázó új bérházba beköltözése alkal-
mával tartott házavatási zártkörű ünnepélyen. Végül a 
függelékben : ima az ezerévi ünnep alkalmára. Mind a kettő 
szép és jó. 

Általában e füzet beszédeinek nagy részét a »gya-
korló lelkészek« használhatják, az imádságok azonban 
csupán »emlékezésül* lesznek jók a késő utódok histo-
torikusainak. Kiolvashatják ebből, hogy milyen volt a 
XIX. század végén a magyar ref. nép és papság legna-
gyobb részének politikai felfogása s hite. 

Szentkúti Károly. 

BBLMISSZIÓ. 
A brit- és külföldi bibliaterjesztő társaság. 

II. 
Most pedig a jelentés alapján, elhagyva az európai 

és keresztyén nemzeteket, forduljunk a mohámmedánokhoz. 
Tekintsük meg a törökországi ügynökség munkáját, együt-
tesen az egyptomi, (Syriával és Palestinával) a perzsa és 
a földközi tengerparti t. i. a maroccoi és algiri agen-
ciákkal. 

Az iszlám immár hanyatló félben van. De még min-
dig úr azokban az országokban, a melyeket első megje-
lenésekor meghódított. A szent föld még mindig az övé, 
úgyszintén Antiochia is, melynek patriarchái hajdan a 
keresztyén egyházaknak egész a chinai falig terjedő lán-
colatát hozták létre. Feloszlatta az alexandriai keresztyén 
iskolákat. Hippó, Carthago és Tagasteből, és az afrikai 
egyház más szent helyeiből, melyeket Augustinus, Alypius, 
Cyprian, és Tertullian, Monica és Perpetua. s a megszám-
lálhatatlan vértanuk emléke szentelt meg: a mohammedán 
tanítók kiszoríták a keresztyénség tanítóit. Sőt még Euró-
pában is a muezim kiáltása hangzik száz minaretről, 
azon városban, a melyben egykor keresztyén császárok 
előtt Chrisosthomus prédikált. Meghódította és megtartotta 
még Arábiát és Perzsiát. 

De ez országok ma már mind működési helye a 
társaságnak. Népességük együttesen circa 50 millió lélek-
ből áll. S köztük az 1895-ik évben csaknem 100 ezer 
biblia hozatott forgalomba. Ez a szám aránylag igen cse-
kély, de másrészről igen nagy. Még egy negyedszázaddal 
előbb álmodni sem lehetett róla. S a mi fődolog, itt-ott 
már látni is lehet az evangelium szabadító és megváltó 
erejének jelenségeit. 

Ázsiában Szibériától keletre van a Társulatnak két 
leghatalmasabb agenciája, Chinábau és Japánban. E két 



állam között oly nagy szenvedélvlyel vívott pusztító harc 
után félni lehetett, hogy Chinában a vallásos gyűlölség 
még erősebben fog kitörni. De mint oly sok esetben meg-
történt, a félelem oknélküli vala. Tekintve a duló háborút, 
a Társaság kiadványai szokatlan keresletnek örvendettek. 
A Shangaiban székelő agencia 232,941, a kolpotőrök által 
pedig 198,796 drb biblia árusíttatott el. Confucius 23 szá-
zadon keresztül volt vezetője az emberiség egy harmadá-
nak, de a jelek azt mutatják, hogy a mongol faj immár 
egy más nagyobb és bölcsebb tanító befolyása alá jut. 

Japánból még örvendetesebb hírek érkeztek. 1894-ben 
114- ezer példány jutott a forgalomba. A mult évben ez 
a szám több mint kétszeres lőn. Az amerikai bibliater-
jesztő társulattal 257,578 példányt hoztak forgalomba. E 
számból felét úgy ajándékozták a japán katonáknak és 
tengerészeknek. Mindenesetre nagy jelentőségű ez a jó-
akarat, melylyel a bibliaterjesztők a hatóságok részéről 
munkájuk támogatásában részesültek és az az öröm, az 
a kétség, melylyel az egyesek a szentírást fogadták. Az 
evangelium magvának ez a vetése szép és drága ara-
tást igér! 

Indiában is szépen halad előre a jó ügy. Csendesen 
és zajtalanul folyik a munka, de fokozatosan és zavar-
talanul halad. A kolportőrök járják a falvakat. A fordítók 
revideálnak. A misszionáriusok örvendezve veszik fel az 
új tanítványokat Krisztus egyházába, a kik a szentírás 
olvasása által lettek keresztyénekké. A szentírás talán leg-
többet az egyetemeken tanuló ifjúság soraiból hódít. A 
hindu nép vallásos története azt mutatja, hogy sok válto-
záson mentek körösztül s mindenikváltozásuk nagy hatással 
volt rájuk. A Védákban és Puranakban lerakott gondo-
latok árja, a Buddhismus és tírahmanismus nagy és mara-
dandó nyomokat hagytak maguk után. S nem lehet komo-
lyan tagadni, hogy mindezeknél egy hatalmasabb és mélyebb 
forrásokból jövő gondolatok dagálya jelentkezik már a 
partokon. Egy hindu tudós mondá nem rég, hogy azt nem 
meri állítani, hogy a keresztyénség legyőzte volna Indiát, 
vagy hogy annak bármely nyugoti alakja le fogja győzni, 
de azt már állíthatja, hogy Krisztus meghódítá. Ez a 
mondás alig több egy szónoki figuránál. De jelek mutatják, 
hogy már nincs messze az az idő, a midőn India népei 
a Himalayától a Komorin fokig Krisztust fogják elismerni 
fejükül. 

A társaság a Malaji szigetekre is kiterjeszti figyel-
mét. Mely szigetekhez Madagaszkárt is hozzá számíthatjuk, 
mivel ott az uralkodó faj malaj. Szumatrában és Jává-
ban az első hollandus települők megkísérték a lakósok 
christianisalását erőszakkal s az eredmény vagy félmillió 
névleges keresztyén lett. Ezzel a szerencsétlen methodussal 
már rég felhagytak. Az ágensek jelentése szerint ez a 
munkaév is többé-kevésbbé eredményes, mint az előzők. 
Az évi forgalom kissé megcsökkent (31-féle nyelven el-
adatott 59,845 biblia, míg az előző évben 76,867), de 
remény van, hogy a folyó év sikeresebb leend. Madagaszkár-
ban a háború folytán természetesen megakadt a társulat 
munkája, de föl kell említenünk, hogy a hódító franciák 
semmi komoly akadályt sem gördítettek a társaság elé. 

Mielőtt az angol és külföldi biblia-terjesztő társulat 
mult évi munkájának vázlatos ismertetését bevégeznők, 
egy-két szót kell szólanunk munkásairól is. A már fönnebb 
említett ágenseken kívül mintegy 600 kolportőr és 473 
bibliaolvasó nő van a társaság szolgálatában. Ez utóbbiak-
nak szolgálata Indiában és keleten, a hol a nők elzártan 
és teljes tudatlanságban élnek, megbecsülhetetlen. Nemcsak 
fölolvasnak a nőknek, hanem meg is tanítják őket olvasni. 
Ezek a mult évben 18 ezernél több szentírást adtak a 
nők kezébe. 

íme a vázlatos történet is meggyőzhet minket arról, 
hogy a hit hegyeket mozdít ki helyéből. Hogy a hit nem 
nézi a veszélyt, előtte akadály nincsen. Hogy csak ott, 
és azok munkálják embertársaik igaz javát, a kikben élő 
hit vagyon. És hogy Isten áldása van azok munkáján, a 
kik Ő érette és embertársaikért munkálódnak. 

A kis Svájc, a kis Hollandia és a kis Dánia már 
önerejökből adják ki és terjesztik a szentírást. Hát vájjon 
a nagy magyar protestáns egyházak mikor vergődnek ki 
abból a szégyenletes állapotból, hogy idegen pénzen nyo-
matják ki Isten igéjét édes nyelvünkön és idegenek ter-
jesztik közöttünk ? Jó volna már egyszer meggondolnunk, 
hogy a protestáns egyházak létjoga a biblián alapszik és 
épen ez a körülmény nagy és szent kötelességet ró reánk. 
Nekünk is ki kellene vennünk részünket e nagy és szent 
munkából. 

— a—s. 

B E L F Ö L D . 

A biblia a király asztalán. 
Csütörtökön, június 11-én érdekes társaság gyűlt 

össze a király fogadó szobájában. Sok fényes előkelő úr 
között ott volt három egyszerű, protestáns püspök is: 
Kiss Áron, Gyúr átz Ferenc, Antal Gábor. A negyedik 
püspök, Szász Károly két angolos arcú úri emberrel ér-
kezett. Az egyik csakugyan angol ember is, Millard 
Eduárd, a brit és külföldi bibliaterjesztő társaság bécsi 
ügynöke. A másik azonban valamikor a magyar csata-
tereken forgatta a kardot, s most a lelki fegyverrel akarja 
ellátni a magyar népet. E férfiú dr. Dulca Tivadar. 

A magyar nép nagy ünnepe alkalmából a legelső 
magyar embernek hoztak díszbibliát. Dr. Duka Tivadar 
ugyanis a bibliaterjesztő társaság választmányának tagja, 
Szász Károly püspök pedig a társaságnak tiszteletbeli tagja. 
A biblia, a mely a király asztalára volt szánva, pompás 
kötésben és finom tokban, érdekes látványt nyújtott. 

A bibliába ez van írva: 

I. FERENCZ JÓZSEF 
A U S Z T R I A I C S Á S Z Á R 

MAGYARORSZÁG APOSTOLI 
KIRÁLYA 

Ő F E L S É G É N E K 

A T E L J E S S Z E N T Í R Á S E P É L D Á N Y Á T 

A M A G Y A R Á L L A M E Z R E D É V E S F E N N Á L L Á S Á N A K 

E M L É K É R E R E N D E Z E T T Ü N N E P É L Y E K 

A L K A L M Á B Ó L 

H Ó D O L A T T E L J E S E N F E L A J Á N L J A 

A B R I T É S K Ü L F Ö L D I B I B L I A T E R J E S Z T Ő T Á R S A S Á G 

I G A Z G A T Ó V Á L A S Z T M Á N Y A . 

(Aláírások). 

Mellékletül hozzáadták azt a kis könyvecskét, a mely 
mutatja, hogy a társaság a bibliát 320 nyelvre lefordít-



tatta. Ehhez járult a gyönyörű kalligratiával írt felirat, 
melyet egész terjedelmében ide iktatunk: 

Császári és Apostoli Királyi Felség! 
Legkegyelmesebb Urunk! 

A Brit és Külföldi Biblia-Társaság, Császári és 
Apostoli Királyi Felséged legmagasabb szine előtt meg-
jelent küldöttei által, alázatos és mélyen érzett hódolatát 
óhajtja kifejezni Felséged dicső trónjánál, Magyarország 
ez ezredévi magasztos ünnepélyessége alkalmából. 

Az egész föld kerekségére kiterjedő Biblia-Társasá-
gunk feladata: a tőle kitelhető minden erővel s Isten 
segedelmével, a Szentírás legsikerültebb fordításait esz-
közölni minden népek nyelvein, teljes valóságában, minden 
jegyzet és magyarázat nélkül; és a Kormányzó Választ-
mány azon fáradozik, hogy a Szentírást mindenkinek 
birtokába juttassa. 

Eddigelé több mint 300 nyelvre fordíttatta le a Bibliát 
és sok millió példányban terjesztette szét a világ minden 
ismeretes részeiben, hogy az emberiség milliói saját anya-
nyelvükön olvassák Istennek kinyilatkoztatott üdvözítő 
igéjét. 

A Társaság mély háláját óhajtja hódolattal kifejezni Csá-
szári és Királyi Felséged előtt azon legkegyelmesebb pártfogá-
sért, melyet intézői s elárusítói élveznek Magyarországban; 
és alázattal esedezik Felséged legmagasb szine előtt, mél-
tóztassék kegyelemmel elfogadni a Társaság saját kiadású 
Magyar Bibliájának ezen példányát, valamint a Társaság 
forró imáját az Egek Urához, hogy bőséges áldása kisérje 
Felségedet, a Felséges Királynét és Császári s Apostoli 
Királyi Felséged uralkodó házát s hű Magyar nemzetét a 
következő ezredévben is! 

Midőn Felségednek, a legmagasb személyét s Fel-
séges uralkodó házát a legutóbb ért gyász alkalmából, a 
Szent lélek vigasztalását és erejét hőn kívánjuk, kérve 
az Egek Urát, hogy a nemes szivét sújtott annyi csapás 
után vajha ez legyen az utolsó ! — a legmélyebb és leg-
alázatosabb hódoló tisztelettel vagyunk és maradunk 

1896. évi június hó 11-ikén 
Császári és Apostoli Királyi Felségednek legaláza-

tosabb szolgái 

A »British and Foreign Bible Society* 
Igazgató- Választmánya 
Caleb H. Kemp, elnök. 
John Sharp, 
Major W. Paull, titkárok. 

A püspökök megszemlélték a bibliát is, a feliratot 
is s gondolom, feltámadt bennök a vágy: aetiót kezdeni, 
hogy a magyarok ezentúl többet tegyenek a biblia ter-
jesztésére. 

A küldöttség, a mikor a sor rákerült, bement s át-
adta a bibliát és feliratot Ő Felségének, a ki is nagyon 
szívélyesen fogadta a küldötteket és kegyesen elfogadta 
a díszbibliát. 

Ott ragyog tehát az Isten igéje a király asztalán. 

Mi pedig igyekezzünk, hogy minden magyar ember asz-
talán ott legyen az írás és minden szívben éljen az a 
Jézus Krisztus, a kiről az írások örökké érvényes bi-
zonyságot tesznek, hogy Ő bizonyára Isten Fia vala és 
hogy benne jelent meg a mi Istenünk hozzánk való mély-
séges szerelme. X. 

Az ó-beesei templom fölépítése és föl-
avatása. 

— Levél a szerkesztőhöz. — 

Nagytiszteletü Szerkesztő úr! 
Ezer a dolgom, de hacsak röptiben is, nem tehe-

tem, hogy az ó-becsei egyesült prot. egyház templomszen-
telésének június 14-én végbe ment gyönyörű tényéről ne 
értesítsem. 

A kis templom azonban oly zajtalanul épült, hogy 
annak a múltjával is kénytelen vagyok röviden foglal-
kozni. 

1889. és 1890-dik évben két ifjú férfi Róth Béla 
t.-becsei lelkész és Szegő Fülöp postafőnök lelkében szü-
letett meg az eszme, hogy azon roppant síkra 24—25 • 
mért föld területen, mely O-Kanizsa, T.-Földvár és Fekete-
hegy közt elterül, egy prot. központot kellene alkotni s 
mivel magában az ev. ref. és ágostai hívek is kevesen 
vannak, szervezni kellene egy egyesült fiók egyházat 
Ó-Becsén. Az eszmét tett követte, kértek, könyörögtek, 
zörgettek s imádkoztak Schtichert Frigyes buzgó s áldo-
zatkész egyháztag házánál, mind addig, míg circa 1400 fo-
rintnyi kis tőkét össze nem gyűjtöttek. Ekkor a vezető 
férfiak jónak látták szélesebb körű tevékenységet fejteni 
ki. Hivatalos egyesülésre, országos alamizsna-gyűjtésre s 
imaház-vételre gondoltak. 

Ezen igazában első alakuló gyűlésre hívtak meg a 
hívek engem először, mint legközelebb lakó ref. lelkipász-
tort, pedig Ó-Becséhez Feketehegy is jól hajtva három 
óra járás. 

E gyűlésen, 1891. szept. 8-án. kimondtuk a szövet-
kezést 15 évre s mivel az evang. testvérek adakozása 
tetemesen több volt, mint a mienk, kimondtuk, hogy a 
vagyon V3-a az ev. ref., 2/3-a az ev. egyházé s kimond-
tuk, hogy a Fő-utcán épen vételre kínált házat 2400 frtért 
megveszszük. Megtörtént . . . majd átalakítottuk imaházzá. 

Itt tartottunk isteni tiszteletet a jelen év elejéig, 
mikor az országos gyűjtés, Ó-Becse község nagylelkű támo-
gatása, egyesek adakozása s az ó-becsei közönség érdeklő-
dése (pl. egy halpaprikás vacsora 412 frt tiszta bevételt 
hozott) odasegített bennünket, hogy a kicsiny, de szép 
toronynyal, harangokkal ellátott templom építéséhez hozzá-
foghattunk s azt folyó hó 14-én Isten dicsőségére felszen-
telhettük. 

Ügy terveztük, hogy a felszentelésben mindkét egyház 
püspöke részt vegyen, de Sárkány Sámuel püspök úr — 
fájdalom — a pozsonyi theologiai vizsgák miatt szives 
óhajunkat nem teljesíthette s így őt nt. Petri Károly újsóvéi 
ev. lelkész s alesperes úr helyettesítette. Szász Károly úr, 
a. mi szeretett főpásztorunk azonban részvételét megígérte. 

Mikor ennek híre ment az ó-becsei róm. katholikus 
plébános — Fonyó nevű — úgy érezte, hogy neki skan-
dalizálni kötelessége! Pünkösd ünnepén, a templomban 
nyíltan és egészen a piac nyelvén figyelmeztette híveit, 
hogy az a bizonyos prot. épület nem templom, az a bizo-
nyos Szász Károly nem püspök stb.; e hó 7-én pedig a 
templomban nyíltan prédikálta a kathedráról, hogy a ki 
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fogatát a protestánsok használatára bocsátja, az elkárhozik, 
azzal a tulajdonossal, vagy gyermekével azon a lovon 
kocsin valami nagy szerencsétlenség fog történni, okvetet-
lenül, mert ily bűnt az Isten büntetés nélkül nem hagyhat. 

Ilyen a pápista fanatismus s az ilyenek jelzik, hogy 
mit várhatunk a jövőben! 

De ha már benne vagyok, elmondom, hogy miként 
feleltünk erre mi. Úgy, hogy mikor több rom. kath. egy-
házunk jegyzőjénél az áttérés módozatai felől kérdezős-
ködött, az azt felelte nekik, hogy ő senkit ki nem tanít, 
mi — ü. m. — nem halászni, hanem a magunk módja 
szerint imádkozni akarunk! ti most — folytatá — az 
elkövetett baklövésért haragusztok a papotokra, menjetek 
haza, aludjatok reá, de ha három hónap múlva űjra jelent-
keztek. szívesen szóba állok veletek, most nem. 

De nézzük, hogy felelt meg a város közönsége. 
Impozánsan! 

Folyó hó 13-án, az esős idő dacára, a vasútnál, 
szeretett főpásztorunkat ezerekre menő embertömeg fo-
gadta, a járás főszolgabirája tek. Gombos Béla űr, ki a 
róm. kath. egyház gondnoka, a kerületi rendőrfelügyelővel 
Petrovoszellón hozzánk csatlakozott. Az egyesült protest. 
egyház részéről püspök urat Roth Béla evang. lelkész, a 
község részéről a város birája fogadta, kiknek üdvözle-
tére püspökünk külön-külön válaszolt, a 80 hintóból álló 
menet ezerek zsivio s éljen kiáltása s az összes szerb 
harangok zúgása s taracklövések között, az önkéntes tűz-
oltó-testület zenekarának kíséretével, három csinos diadal 
kapun keresztül vonult a felszentelendő templomhoz. Innen, 
miután a templomot megtekintettük, püspök urat dr. Szászi 
János orvos vendégszerető házához kísértük, kiki saját 
szállására távozott. 

Másnap reggel 8 órakor püspök úr tekintélyes számú 
kísérettel meglátogatta a görög-keleti szerb templomot, hol 
az egyház első esperes papja ödvözölte szerb nyelven, 
melyre pöspökünk magyarul válaszolt. Innen áthajtottunk 
a díszes zsidó templom megtekintésére, hol hasonló szí-
vélyes fogadtatásban részesültünk, sőt a thorát is kibon-
tották, hogy azt is láthassuk. 

Eme látogatások végzése után, melyeken a szívélyes 
fogadtatással szinte tüntettek a különböző egyházak hívei, 
kezdődött a mi templomszentelő isteni tiszteletünk. 

Kezdő énekünk volt a 37. dicséret első verse. 
Ennek elhangzása után az oltárhoz lépett Petri K. 

ev. lelkész úr s néhány bevezető szó után, melyben a 
templomot, saját egyházmegyéje nevében is átadta rendel-
tetésének, hosszan szépen imádkozott. 

Majd az »Erős várunk nékünk az Isten« kezdetű 
lutheri ének elhangzása után a szószékre lépett főt. püspö-
künk. Minden szem reá tapadt, úgy nézett ki, mint egy 
ősz, ihletett próféta! S valóban az is volt. Hatalmas beszé-
dében kifejtette, hogy templom a természet, a családi tűz-
hely, saját benső énünk s mégis kevés, az összetartó szeretet 
templomot kiván s ez építette e kisded hajlékot is, melyet 
— mint ez egyházkerület püspöke — Isten oltalmába 
ajánl, de figyelmeztet a további kötelességre, t. i., hogy a 
hívek látogassák isten házát s ennek hatása rajtok az 
életben is meglássék stb. 

E gyönyörű, ékesszólással és főpapi méltósággal el-
mondott beszéd után úrvacsora osztatott. A szertartást 
alólirott végezte. Az osztás maga úgy lett eszközölve, hogy 
az úrasztal közepén a ref. híveknek osztottam én kenyeret, 
az asztal baloldalán Róth Vilmos ó-verbászi ev. lelkész 
az ostyát az evangélikusoknak, az asztal jobboldalán Petri 
Károly alesperes úr a bort mindkét felekezet híveinek. 

Ezt követte egy ref. leányka keresztelése, kinek r. 

kath. atyja hónapok óta csak azért imádkozott, hogy leánya 
szülessék s hogy azt Szász Károly püspök úr keresztelje 
meg. Kérése teljesült! 

Végül az isteni tiszteletet bezárta főt. püspök úrnak 
az oltártól mondott áldása. 

Bizony már ekkor a zsúfolásig tele templomban ki-
fejlett hőség miatt kissé fáradtak is voltunk, de az örömé-
ben áradozó intelligencia még nem telt be velünk, illetve 
püspökünkkel. Felhajtattunk a gyönyörű városházára s püs-
pökünk ott fogadott nem kevesebb, mint 11 tisztelgő kül-
döttséget. 

No, hát én a mi szeretett főpásztorunkat régen is-
merem. elméje nagyságát régen tudom, hanem az a 11 
rögtönzött, találó, kerek egészet képező, többször fenszár-
nyaló válasz, a mit most hallottam, az ámulatba ejtett, 
ilyet nem hallottam soha, de azt hiszem Ó-Becse sem. 
Különösen megható volt, mikor a 17 tagból álló 48-as 
honvédeknek elbeszélte, hogy volt már egyszer életében 
Ó-Becsén, mikor 1849. júliusának végső napján a Temes-
vár alá visszavonuló sereg számára, mint utász hadnagy 
a Tiszán Ó-Becse alatt hidat veretni segített. Isten! ki 
hitte volna akkor, hogy Ó-Becsére mint püspök, templo-
mot szentelni jön valaha! 

Van O-Becsén a Tisza partján egy gyönyörű liget. 
Egy órakor itt jött össze a város szine-java a szokásos 
közebédre. A tágas terem zsúfolásig megtelt. 

Az első pohárköszöntést püspökünk mondotta O fel-
sége a királyi párra, mit a közönség felállva hallgatott 
végig. Ezt követte a Csupor N. nyugalmazott főszolgabíró 
úr pohárköszöntése Szász Károlyra, a főpapra, majd ne-
jére, családjára. Ezenkívül volt köszöntő Petri alesperesre, 
a megye, a járás és a város tisztviselőire s képviselő 
testületeire, az egyesült egyház szervezőire s kicsiny de 
lelkes munkásaira. Az uralkodó hangulatot nem lehet 
leírni, volt abban ámulat, buzgóság, lelkesedés, könyező 
megindulás. A magasban jártunk, köszönet érte a mi sze-
retett főpásztorunknak, mert ő csinálta, neki köszön-
hetjük. 

A társaság d. u. 5 óráig volt együtt, mikor főtisz-
telendő püspök urat, átölíözködése után, számosan keresz-
tül a Tiszán Török-Becsére kisérték, hogy még azon éjjel 
visszautazzék a fővárosba, hova fontos teendők szólí-
tották 

Meg vagyok róla győződve, hogy Ó-Becsén még év-
tizedek múlva is emlegetni fogják. 

Lekészeink közül az ünnepélyen résztvettek; ev. 
ref. részről: Szász Károly püspök. Szalai József nagy-
becskereki lelkész és alólirott, ev. részről: Petri Károly 
alesperes, Róth Vilmos ó-verbászi, Róth Béla t.-becsei 
lelkész és a szeghegyi s.-lelkész. 

Végül fel kell még említenem, hogy a szövetségi 
szerződés revideáltatott. E szerint a különbözet kiegyen-
lítése után a vagyon felessé tétetett s telekkönvvileg is 
biztosíttatott. Mindkét felekezet összes ügyeit a saját pres-
byteriuma intézi, pénzeiket, jövedelmeiket külön kezelik, 
csak a közös ügyek fölött dönt a közös gyűlés. Szétválás 
csak három évi {elmondással eszközölhető, mikor a távozni 
akaró birói becsű alapján elégíttetik ki. 

Ime ezekről óhajtottam Nagytiszteletűségedet értesí-
teni, bizonyosan van, kit az efféle ügy érdekeli A sebtiben 
elhányt sorok hiányaiért bocsánatot kérve, maradok mély 
tisztelettel 

Feketehegy, 1896. június 15-én. 
Tóth Sándor, 

ref. lelkész. 



I R O D A L O M . 

** Jubiláló százesztendó's könyvkereskedés! Az 
országszerte ismert Lampel R.-féle (Wodianer F. és fiai) 
cs. és kir. udvari könyvkereskedés és kiadóhivatal, Buda-

' pesten (Andrássy-űt 21. szám), ez idén — a millennium-
mal egyidejűleg — üli meg százesztendős fennállásának 
a mai kereskedői világban igazán ritka, szép ünnepét. Ez 
alkalomból a tekintélyes magyar, cég mely az ezredéves 
országos kiállításon is annak öt csoportjában vesz részt, 
eddig megjelent kiadványairól egy illusztrált katalógust 
bocsátott közre. E gyönyörűen és francia módra kiállított 
könyvjegyzék tudományszakok szerint van rendezve s vé-
gén betűsoros címmutatóval ellátva. Benne van a Lampel-
Wodiáner cég története is. A melléje adott tudománysza-
kok szerinti statisztikai kimutatásból érdekes megtudnunk, 
hogy a magyar tan- és ifjúsági irodalom körül nagy ér-
demeket szerzett kiadócég ez időszerint nem kevesebb, 
mint 1495 kiadványnyal 1769 kötetben s azonfelül igen 
számos térképpel, szemléltető képpel, rajzmintával stbvel 
gazdagította irodalmunkat. 

** A Pallas Nagy Lexikona XI. kötetének öt 
utolsó befejező füzete (161 — 165) is megjelent; külső és 
belső tartalom, meg kiállítás tekintetében e füzetek is 
méltó versenytársai a hasonló német nyelvű vállalatoknak. 
A 161. füzet két nagy mellékleten a Lokomotivok külön-
böző fajait és belső szerkezetét hozza; cikkei közt neve-
zetes a Lyriai költészet (Négyesy L.) és a Ló, mely utób-
bit, a tárgy természetének megfelelően többen írták. A 
162. füzet két mellékletén London város tervrajza és a 
Belső London szines képe van feltüntetve; a reá vonat-
kozó ismertetés (Brózik) szintén e füzetben van. Neveze-
tes e füzetben a Lokomobil (Lázár) és a Lokomotív (Varga 
Pál); mind a kettőt kiváló szakértelemmel és alaposság-
gal írták meg ; a Longobárdok története, Mangold tollából, 
szintén igen becses tanulmány. A 163. füzet három mel-
lékletben bőven magyarázza és mutatja be a Lövegek 
különféle alakjait; a szöveget hozzá négyen (Ferenczy, 
Gardos, Schwanda, K. Pauer) írták, s cikkükben minden 
megvan, a mi a tárgyra fontos és érdekes. A 164. füzet 
elején e Lövőfegyverek mellékletei vannak, melyhez a 
cikket (K. Pauer) a megelőző füzet közölte; ebben két 
jeles életrajzon (Machiavelli és Madách) kívül Madagasz-
kár leírása (Brózik) és története (Mangold) fontos, mely 
kimerítő képet ad a szigetről múltban és jelenben. A 
165. füzet két mellékletén a különböző a Madárlábak és 
Madárcsőrök ábráit kapjuk; a cikket hozzá (Madarak) Ván-
gel J. írta. Fontos és alapos cikket közöl e füzet a Mág-
nességről (Mialovich) s mind arról, mi e nevezetes ter-
mészeti tüneménynyel összefügg. E füzettel befejezést nyert 
a XI. kötet, mely a Közép—Magyal közé eső lexikális 
anyagot magyarázza, a szövegben 134 ábrával, külön 
mellékletül 32 képpel, ezek közt öt színnyomattal, négy 
térképpel és három városi tervrajzzal. 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténete című millennáris irodalmi vállalat 38. füzetével a 
szép és örökbecsű munka második kötete befejezést nyert. 
Szerzők e kötettel Magyarország történetének a vegyes 
házakból származott királyok korszakát, hazai történel-
münk egyik legkimagaslóbb, de egyszersmind leggyászo-
sabb időszakát fejezi be. A kötetet záró füzet mellé van 
adva a címlap, a terjedelmes tartalomjegyzék és a Il-ik 
kötetben foglalt 250 szövegkép és 19 műmellékletnek a 
jegyzéke. A 39-ik füzethez egy pazar arany- és színfény-
ben tündöklő Corvin codex címlapja van csatolva, mely 

Attavante kezére vall s a Corvin codexnek megadja meg-
becsülhetlen, mely szintén Wodianer F. és fiai budapesti 
nyomdai műintézetéből került ki. A többi képek : a po-
zsonyi főegyház. A ferenciek templomának tornya Pozsony-
ban. Vörös márvánvkő-töredék Mátyás király budai palo-
tájáról. A bártfai városház homlokzata. A haldokló szűz. 
A prágai szent György szobor. Oltárkép a szepeshelyi 
székesegyházban. Falfestmény-részlet vajda-hunyadi várban. 

** A magyar nemzet története, című tíz kötetes 
nagy munkából (millenniumi kiadás) az Athenaeum ki-
adasában könyvpiacra került a 72., 73. és 74. füzet, a 
melyekben dr. Fraknói Vilmos, a Hunyadiak korának 
kiváló történetírója, folytatja Mátyás király sziléziai had-
járatának történetét, majd áttér Hunyady Mátyás házas-
ságának, az osztrákok elleni hadjáratának, Bécs bevételének, 
Mátyás hadseregének, diplomáciájának stb. ismertetésére. 
A 72-ik füzethez műmellékletül van csatolva »Nándor-
Fehérvár bevétele a törökök által« egy 1522. évből szár-
mazó nürnbergi színezett fametszet után, »Hunyady János 
síremlékének« rajza a gyulafehérvári székesegyházban levő 
sír után; a 73-ik füzet rendkívüli díszes műmellékletét 
képezi »Victorini Commentum Super Rhretoricis Ciceronis* 
című Corvin-kodex címlapjának szines hasonmása. Ez a 
nevezetes Corvin-kodex Emich Gusztáv cs. és kir. asztal-
nok. Az Athenaeum r.-társaság vezérigazgatójának birto-
kában van. Ugyancsak a második műmellékleten Cserna 
Károly remek rajzában látható »Vajda-Hunyadvára a lovag-
teremmel «. Egyes füzet ára 30 kr. Kapható Minden hazai 
könyvkereskedésben. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 
60 kr. félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. 

** Az 1848/48-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című nagyszabású illusztrált munkából most jelent 
meg a 60-ik füzet, a melyben Gracza György az osztrák 
és magyar seregek első döntő ütközetét: a kápolnai csatát 
beszéli el több szemtanú feljegyzése alapján. Az elbeszélés 
keretéből, mint egy szobormű, úgy domborodik ki Görgei 
fontorkodó jelleme. A füzet illusztrációi ezek: Nyolc lap 
Tassy Béla olmützi emlékkönyvéből. Pünkösdi Gergely, 
honvédőrnagy, Bem hadsegédjének arcképe. Czillich hon-
védezredes. Olasz gunykép 1849-ből. 

E G Y HÁ Z. 
Evangéliumi szövetség alakítását mondták ki a 

»Kis Tükör« olvasói azon az összejövetelükön, melyet 
1896. május 14-én Budapesten tartottak. Az érdekes össze-
jövetelen az ország minden részéből mintegy 200-an vol-
tak jelen, legtöbbnyire a földművelő és iparos osztályhoz 
tartozók sorából. De volt néhány lelkész és tanító is. Az 
összejövetelt istentisztelet előzte meg a Kalvin-téri tem-
plomban, hol dr. Kecskeméthy István fel. szerk. hatalmas 
prédikációt tartott a megjelentekhez. Az összejövetelen, 
melyet Kutas Bálint török-szentmiklósi lelkész imája után 
Szöts Farkas főszerkesztő alkalmi beszéddel nyitott meg, 
dr. Szabó Aladár tartott rövid felolvasást, melyben »Teen-
dőink « cím alatt azt fejtegette, hogy nekünk buzgóbbak-
nak kell lennünk mind a keresztyén hitben, mind a ker. 
cselekedetekben, a mit főleg az által érhetünk el, ha 1-ször 
a bibliát és a vallásos iratokat gondosabban terjesztjük 
és szorgalmasabban olvassuk ; ha 2-szor az ifjúság keresz-
tyén nevelését a családban, az iskolában s az e végből 
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szervezendő »ifjúsági egyesületekében gondosabban vé-
gezzük ; s ha 3-szor a felnőtteket a keresztyén hitben és 
szeretetben evangeliumi egyesületek szervezése által min-
denütt és állandóan foglalkoztatjuk. Az összejövetel Zeke 
Lajos, Kecskeméthy István, Kutas Bálint, Nagy István, 
Barsi Sándor, Szabó Aladár stb. felszólalása után egy-
hangúlag magáévá tette az evangeliumi szövetség eszméjét 
s a szövetség ügyeinek intézésére Szilassy Aladár elnök-
lete alatt tisztikart és választmányt alakított. 

I S K O L A . 

Tanítóképesítő vizsgálat Nagy-Kó'rösön. A duna-
melléki ev. reform, egyházkerület tanítóképesítő bizottsága 
az ez évi elemi tanítóképesítő vizsgálatokat, f. é. szept. 1. 
és következő napjain fogja megtartani as egyházkerületi 
tanítöképezdében. Az elemi tanítóképesítő vizsgálatra je-
lenthetik magukat, a tanítóságra megkívántató testi- és 
lelki épség föltétele alatt: a) Mindazon tanítójelöltek, kik 
a tanítókégző intézeti négy évi tanfolyamot bevégezték, 
vagy gyakorlati, akár nyilvános-, akár magántanítósko-
dással foglalkoztak a képezdei pálya végeztével, b) Kik a 
közoktatási törvény keletkezése előtt már gyakorlótanítők 
voltak, c) Végre azok is, kik magukat a tanítóságra ma-
gánosan képezték; ha legalább egy évi gyakorlati, akár 
nyilvános, akár magántanítóskodásukról bizonyítványt nyúj-
tanak be s az illető osztályvizsgálatokat előbb leteszik. 
A vizsgálatra jelentkezők kérvényei, melyekhez kereszt-
levél, tanulmányaikról és eddig folytatott pályájukról vala-
mint erkölcsi magukviseletéről szóló és testi és szellemi 
épségöket igazoló orvosi bizonyítvány csatolandó, ft. Filó 
Lajos úrhoz, mint a vizsgáló bizottság elnökéhez, Nagy-
Kőrösre küldendők be. (A folyamodványra s a bizonyít-
ványra 50—50 kros bélyeg kell.) A kérvények beadásának 
végső határnapja 1896. augusztus 15-ike. Kelt Nagy-Kőrös, 
1896. jún. 11. Az igazgatóság. 

A sárospataki ev. ref. főiskolában — mint dol-
gozótársunk írja — e héten kezdődtek meg a gimnáziumi 
vizsgálatok. E hó 17-én d. e. volt az előkészítő osztály 
vizsgálata, d. u. pedig az I—VIII. osztály vizsgálata az 
énekből a főiskola imateremben és a tornászatból a torna-
csarnok előtti téren: 18—20-ig tartottak a szóbeli érett-
ségi vizsgálatok, melyeknek eredményéről legközelebb érte-
sítjük t. olvasóinkat. E vizsgálatokon kormánybiztosi mi-
nőségben dr. Ballagi Aladár budapesti egyetemi tanár 
szerepelt. Az 1—VII. osztály szóbeli vizsgálata e hó 22-től 
26-ig fog megtartatni. Az akadémiában június 22-én kez-
dődnek a lelkészképesítő szóbeli vizsgák, a theol. alap-
vizsgálatok 26—27-ig, a jogi alap- és államvizsgák pedig 
20—30-ig tartanak. Június 21-én folynak le a kollégium 
ünnepélyes évbezáró aktusai, d. e. az akadémiai pálya-
díjak kiosztásával, d. u. pedig ének és szavalati előadá-
sokkal a főiskola imatermében. Megemlítjük e helyen, 
hogy a gimnáziumi tanári kar hangzatos felhívást bocsá-
tott ki az ifjúság közt »az ezredéves kiállítás megtekin-
tése végett tervezett tanulmány útban való részvételre«. 
Az úgynevezett tanulmányút közvetlenül a vizsgák utánra 
van tervezve, mondván, hogy az ifjúság olyaténképen 

vonzódjék hazánk szép fővárosa, Budapest felé, a miként 
a buzgó muzulmánt a legszentebb vágya Mekka felé vonja 
A hasonlat nem rossz, az eszme is kitűnő, most már csak 
a vezetőknek kell talpon lenniök, hogy a három napra 
tervezett kirándulás csakugyan tanulmányút legyen, (i. zs. b.) 

A tanügyi kongresszus ügyében a következő 
sorokat vettük: Tisztelt szerkesztő úr! Becses lapjának 
23. számában ifj. Zsoldos Benő úr megengedi, hogy sok 
igazam van mindabban, a mit nemünk erkölcsi, aestheti-
kai állapotjárói mondok, csupán a tanügyről szóló néze-
teimet tartja téveseknek. Szerinte nagy sikere lesz a kon-
gresszusnak és sok szép határozatot fognak hozni a tan-
férfiak. Meg vagyok győződve, hogy sok tanító és tanár 
jelenik meg a kongresszuson, mert semmi se könnyebb 
a realismus idején, mint nagy tömeget gyűjteni össze: de 
hogy sikere: fontos tanügyi határozatai legyenek a kon-
gresszusnak, kereken tagadom. Magyarázatom nagyon 
egyszerű. Most a realismus alkonyán vagyunk, mikor 
csupán az anyagi és az érzéki vonz bennünket. A tanügy 
terén ez a testi nevelésben és a gyakorlati ismeretek el-
sajátításában nyilvánul. Igazi orgiákat űzünk a tornával, 
a testgyakorlatokkal, a versenyekkel. Az ifjúság sokat ád 
a külsőre, a csínra, beszédje, magaviselete kevésbbé szemér-
mes, a fiúk, leányok tekintete érzéki és kihívó; szülőik, 
tanáraik és tanítóik iránti tiszteletök igen csekély. A val-
lás és erkölcs iránt közönyösek. Az iskolában csupán a 
hasznos ismereteket tanulják, ezekből is lehetőleg keveset. 
A tanárnak nincs módjában erélylyel föllépni ellenök. hisz 
maga is realista; de ha erélyes tudna lenni, útjában álla-
nak a pártfogók, a közbenjárók és az engedékeny felsőbb-
ség. Mert ma mindent ki lehet járni, csak érteni kell hozzá. 
A realista páratlanul leleményes az eszközök és módok 
kitalálásában. Néhol maga a hatóság adja a könyörgő 
kezébe az Ariadne-fonalat, hogy végre is elérhesse célját. 
Tanításunk egészen gyakorlati és szemléltető, azaz érzéki 
lett. Se tanárnak, se tanulónak nincs tehetsége az elvont-
ról, az eszmei dolgok iránt. Theologia, bölcsészet, eszmei 
történettudomány, clssica-philologia stb. nem kell a tanuló-
nak. De annál jobban virágzanak az önképzőköri dísz-
gyűlések, matinék, hangversenyek, táncmulatságok, kirán-
dulások és hasonlók épen úgy, mint a XV. században, 
1700 és 1800 körül. Igaz ugyan, hogy pár év óta zúgolód-
nak egyes ideálisták s erkölcsi meg eszmei reformokat 
sürgetnek a tanügy terén Amerikában úgy, mint Európában. 
De kevesen vannak. A nagy tömeg érzéki realista, ujjong 
örömében, hogy a nőket az egyetemekre bocsátják, gyer-
mekeit az országos tornaversenyekre küldi és boldogan 
nevet, ha kalandjaikról, ősbudavári, konstantinápolyi és 
más látogatásaikról hall egyet-mást. Az erkölcsi veszély 
nem aggasztja. Ily érzés gondolkodás mellett mit végezhet 
a kongresszus? Realista határozatokat hozhat. Ilyen min-
denekelőtt a fizetésjavítás, a testi nevelés, a művészeti 
képzés, a szemléltetés, a népies, a magyaros sürgetése, a 
külsőség, a tisztaság, a felügyelet stb. körüli teendők. 
Eszmeiről, erkölcsiről szó sem lehet. Az egyetemes kép-
viselői, a szülői és tanári tekintély iránti tisztelet, a val-
láserkölcsi nevelés sürgetése s hasonlók csupán szemfény-
vesztésül fordulhatnak elő, melyekre mosolyog a tömeg, 
mert maga sem érzi szükségöket. Pedig én ezek hiányát 
látom s azért nem tartom érdemesnek elmenni e kon-
gresszusra. Kitűnő tisztelettel 1896. június 11. Bodnár 
Zsigmond. 

Az iglói állami tanítóképzőintézet ez évi no-
vemberben fogja fennállásának 25-ik évfordulóját fényesen 
megünnepelni. Azokat, a kik ezen idő alatt az intézetnek 



tanítványai voltak, ez ünnepélyre az intézet nevében ezen-
nel meghívom és kérem, szíveskedjenek jelenlegi állásukat 
és működési helvöket velem egy rólok készítendő »Emlék-
Album « megszerzése végett mielőbb, hacsak egy levelező-
lapon is közölni, s arról is értesíteni, óhajtanak-e az 
ünnepségben részt venni s abban esetleg (valamely elő-
adandó módon) közreműködni? Szepes-lglón, 1896. május 
hóban. Arányi Antal, t.-képző igazgató. 

Az országos tanáregyesület új t isztikara Az 
új alapszabályok értelmében az orsz. középiskolai tanár-
egyesület titkos szavazással most választotta meg a követ-
kező három évre tisztikarát. A választás eredménye a 
következő : elnök lett Beöthy Zsolt, fővárosi alelnök Hofer 
Károly, vidéki alelnök Rombauer Emil (Brassó), főtitkár 
Mészáros László dr., szerkesztő Rajner Ferenc, pénztáros 
Müller József, titkár-gazda Molnár István dr., a segítő-
alap elnöke Volf György, pénztárkezelő ellenőr Tiber Á., 
a választás, a vidéki alelnökre való szavazatot kivéve, 
meglehetős egyértelműséggel történt. 

EGYESÜLET. 
Az országos protestáns árvaegyesület igazgató-

választmánya f. hó 12-én dr. Kovácsy Sándor elnöklésé-
vel Bachát Dániel, Beniczky Lajos, Csengey Gyula. Habe-
rerné, Hunfalvyné, Liedemanné, Koller Gyula. Szilassy 
Aladár, Szontagh Félix, Szőts Farkas és Wagner Géza 
jelenlétében ülést tartott, a melyen következő árvák vétet-
tel az árvaházba, kikkel az intézeti árvák száma 104-re 
emelkedett.. 1. Gyarmathy Anna. szül. Székely-Udvarhelyen, 
atyja vállalkozó volt. 2. Beck Klára, budapesti kereskedő 
leánya. 3. Schmidt Mari, budapesti iparos leánya. 4. Kiss 
Ilona, ordasi szül. lelkész árvája. 5. Beho Erzsébet szül. 
Sajó-Kazán, leik. árvája. 6. Szűcs Erzsébet, szül. Pécelen, 
takács leánya. 7. Maurer Ferenc, budapesti szabó fia. 
8. Nagy Sándor, sz. Szili-Sárkányban, takács fia. 9. Bodry 
Győző, szül. Sárkereszturon, jegyző fia. 10. Eöry Mihály, 
budapesti; fürdőszolga fia. 11. Mibalicska Gyula, buda-
pesti mészáros fia. 12. Nánásy Endre. szül. Szegeden, 
ügyvéd fia. 13. Ruhl János, budapesti, kefekötő fia. 14. Nagy 
László, budapesti kovács fia. 15. Kovács László, szül. 
Gicén, leik. fia. 16. Brxa Márton, budapesti kályhagyáros 
fia. — Pénzsegélyben részesíttettek a következők: 1- Hege-
dűs István, budapesti 30 frtot. 2. Rácz József, vingárdi 
30 forintot. 3. Tardi Loránd, kis-körösi 25 forintot. 
4. Kerékjártó Mihály, belényes-újlaki 50 forintot. 5. Beder 
Lajos, kalocsai 50 forintot. 6. Márkus Géza, budapesti 
50 forintot. 7. Balg Lajos, budapesti 40 forintot. 8. Varjú 
István, megyeresi 50 frtot. 9. Csécsi Nagy Árpád, misztöt-
falui 40 frtot. 10. Nagy Gyula, miskolci 30 frtot. 11. Bakos 
Margit, jolsvai 30 frtot. 12. Skrabák Aranka, budapesti 
50 frtot. 13. Koeztur Pál, korponai 50 frtot. 14. Delizotti 
Janka, budapesti 40 frtot. 15. Griesmayer Bálint, pozsonyi 
40 frtot. 16. Székely Etel, budapesti 30 frtot. 17. Mészáros 
Jolán, vépi 40 forintot. 18. Münich Károly, mezőberényi 
25 frtot. 19. Tárczy István, kolozsvári 30 frtot. 20. Sztolár 
Béla, cseh-brezói 50 frtot. 21. Schiszler András, mramoráki 
40 frtot. 22. Szabó István, budapesti 30 frtot. 23. Csite 
Teréz, szarvaskendi 30 frtot. 24. Vizkelety Edit, budapesti 
30 frtot. 25. Pap Róza. pozsonyi 30 frtot. 26. Móré Vilma, 
budapesti 30 forintot. 27. Pap Aladár, makádi 40 frtot. 

28. Czapff Ödön, volt növendék 50 frtot. 29. Barla Ilona, 
volt növendék 75 frtot. 30. Szabó Endre, volt növendék 
50 forintot. 31. Csethe István, volt növendék 50 forintot. 
32. Pálmay Kálmán, volt növendék 50 frtot. 33. Róth 
Zsigmond, volt növendék 75 frtot. 34. Cseh Irén, volt 
növendék 75 frtot. 35. A komáromi árvák részére 240 frtot. 
Az árvaházban az iskolai év június 16-án fejeztetett be, 
a mikor Szőts Farkas tanügyi bizottsági elnök vezetése 
alatt megtartattak a záró vizsgálatok. Különösen szép ered-
ményt mutatott fel a Ill-ik és IV-ik elemi osztály, melyet 
Macher Géza tanító vezetett. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Miklovicz Bálint, a hódmezővásárhelyi ev. ref. 

egyház egyik lelkipásztora, a békés-bánáti egyházmegye 
tanácsbirája f. hó 13-án életének 65-ik évében hosszas 
betegség után Hódmezővásárhelyen elhunyt. Nagy kiter-
jedésű család és H.-M.-Vásárhely nagy gyülekezete gyá-
szolja elhunytát. Temetése élénk részvéttel f. hó 15-én 
ment végbe. Béke hamvaira! 

f Urházy Lajosné, szül. Koncz Etelka f. hó 11-én 
élete 33-ik évében hosszas szenvedés után Lovasberény-
ben elhunyt. A lovasberényi lelkésznek volt jóságos neje, 
kinek kora halálát férje, négy kis leánya, szülői és test-
vérei gyászolják. Derék férje immár második ízben jutott 
kora özvegységre. A derék asszony temetése f. hó 14-én 
ment végbe a község és vidék mély részvéte s Koncz 
Imre esperes, Biczó Pál, Lévay Lajos és Laky István 
lelkészek functiója mellett. Béke az elhunyttal, vigasztalás 
a kesergőknek! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A Lukács Ödön halálával üres-

ségbe jött felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegye espere-
sévé 59 szavazattal 23 ellenében Görömbei Péter nagy-
kállói lelkészt választották meg a gyülekezetek, kit iro-
dalmi működéséről szélesebb körben is előnyösen ismer 
az egyházi közönség. Szívesen üdvözöljük a méltó utódot! 
— A vallás és közoktatásügyi miniszter dr. Finkey Ferenc 
sárospataki ev. ref. jogakadémiai tanárnak a büntetőjog-
ból a kolozsvári egyetemen egyetemi magántanárrá tör-
tént képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és őt ebben 
a minőségben megerősítette. — A sziget-szentmiklósi ev. 
ref. egyházba, melynek lelkipásztori állása Balia Árpád-
nak Dunapatajra történt megválasztása által megüresedett, 
f. hó 14-én a szavazatok többségével Kardos János üllői 
lelkészt választották rendes lelkészszé. — Vásárhelyi 
József budapesti skót missziói segédlelkész f. hó 19-én a 
budapesti egyetemen a bölcsészetből, paedagogiából és 
aestheticából »cum laude« tudori vizsgálatot tett és 20-án 
a nevezett tudományok tudorává avattatott. — Br. Horváth 
Ödön eperjesi jogakadémiai dékánt abból az alkalomból, 
hogy tíz éves dékányságát betöltötte s most három évre 
újból megválasztatott, úgy az akadémiai ifjúság, mint a 



kollégiumi tanári testület lelkes ovációban részesítette. — 
Sajóhaza református egyházközsége a június 14-én tar-
tott papválasztáson nagy többséggel Mindszenti Imre 
debreceni segédlelkészt választotta lelkipásztorává. 

* Magyarország lakossága a pragmatica sanc-
tio korában rendkívül csekély számú volt. Kitűnik ez 
dr. Acsády Ignácnak most megjelent művéből. Az orszá-
gos levéltárban található összeírásokból készített munkálat 
először is azt konstatálja, hogy hazánkban 1785/87 előtt 
személyenként való népszámlálás nem volt, hanem csak 
háztartások, illetve családfők szerint való összeírás. Volt 
pedig hazánkban (Erdélyben és Magyarországon együtt-
véve) 1720-ban összesen 269.301 háztartás, mibe az adó-
mentes nemesség, papság és katonaság nincs beleszámítva, 
Magyarország lakossága 1720-ban csupán csak két és fél 
(2 V2) millió volt. Ez a lakosság azonban 1787-ben már 
közel kilenc millióra szaporodott, minek a békés viszo-
nyokon kívül főként az a rendkívüli bevándorlás és szá-
mos telepítés (németek, rácok, tótok stb.) az oka. melylyel 
a XVIII. század folyamán hazánkban találkozunk. A köz-
ségek száma 1720-ban csak 10,584 volt (ma 20,0'29). 
A magvarok ekkor a lakosságnak 4549%-át tették (ma 
52-63%-át teszik). 

* A külmisszió barátjainak figyelmébe. Ézsaiás 
próféciája 60, 3. »és járjanak a pogányok a te világos-
ságodban és a királyok a te néked támadott fényességben«, 
évről-évre inkább teljesedésbe megy a világ öt földrészén. 
Hogy mi módon mily eszközökkel és eredménynyel történik 
az, azt megtudjuk a missziónak szolgáló lapokból. Ezek 
között kiváló helyet foglal el a minden hónapban egyszer ily 
címmel megjelenő folyóirat: »Die evangelischenMissionen*. 
Illustrirtes Familienblatt. Herausgegeben von Julius Rich-
ter. Pfarrer in Rheinsberg (Mark). Zweiter Jahrgang 1896. 
Güterloh, Druck und Verlag von C. Bertelsmann. Preis 
jáhrlich 3 Mark, frei ins Haus 3 M. 20 Pf.« E folyóirat 
felvilágosítja az olvasót a pogány misszió állásáról az 
egyes, kis félreeső szigeteken úgy, mint összesítve az 
egész földrészeken is, tehát kiváló missziólap. Irálya azon-
ban úgy van tartva, hogy nemcsak a szakember és tudós, 
de a család bármely tagja is élvezettel és haszonnal olvas-
hatja, tehát a folyóirat a szó valódi értelmében családi 
lap. Ki nem akarna tudni valamit a pogányok szokásai-
ról és lakhelyeik sajátságairól? E lap útján megszerez-
hetjük magunknak az ily ismereteket, melyek annyival 
inkább alaposak, mert az adatok maguktól a misszioná-
riusoktól származnak. A lap ethnografiai jelentősége is 
igen nagy, mivel több sikerült illusztrációval (egy füzet-
ben 12) találkozunk, melyek alkalmasak az országok egyes 
részeit, népeinek szokásait és lakhelyeit istenházaival sze-
münk elé varázsolni. Ha még felemlítem, hogy a 12 füzet 
egy éven át vaskos és értékes könyvbe kötethető, mely-
nek ára csak 3 márka, mindent elmondtam, a miért a 
művet az olvasó különös figyelmebe melegen ajánhatom. 
Wéb?r Samu. 

* Ajánlkozás. Jó magaviseletű ev. reform, vallású 
18 éves ifjú, négy polgári iskolai képzettséggel, ki egyházi 
énekeinket szabatosan, biztosan kiséri játékával, miről a 
debreceni kántor, Szotyori Nagy Károly úr bizonyítványa 
kezeskedik; kellemes, erős hangja vansa temetéseket ön-
állóan tudja végezni, állandó alkalmazást keres mint segéd-
kántor. Teljes ellátás és szerény havi díjazás és útiköltség 
megtérítését igényli fizetésül. Felhívom azon érdekelt kántor 
urakat, kiknek ily segédre szükségük van, hozzám for-
dulni, — bővebb felvilágosítással szívesen szolgálok. Uj-
Szivaczon, 1896. jún. 3-án. Poór József,, ev. ref. lelkész. 

* Sajtóhibák kiigazítása. »A magyar ev. ref. egyház és az 
egységes magyar nemzeti állam« című cikkben (lásd a 24. számot) : 
az első oldal 2-ik hasábjának utolsóelőtti sorában e helyett »Ma-
gyarországon«, olvasandó : »magyarságon* ; — a második oldal 1-ső 
hasábjának 13-ik sorában e helyett »nyugodt lélek sorvasztó beteg-
ségének* olvasandó: »nyugot léleksorvasztó betegségének«; ugyan-
azon oldal 2-ik hasábjának 2i-ik sorában e helyett: »missziók« ol-
vasandó: »belmissziók«. 

A D A K O Z Á S . 
A prot. orsz. árvaházra : A pirosi konfirmándu-

sok Szabó Péter ref. 1. á. 1 frt 66 kr. (Ehhez járultak: 
Béres János 10 kr.. Balla Ferenc 20 kr., Balla Sándor 
10 kr., Bátori János 5 kr., Sipos Mihály 10 kr.. Kóch 
Mihály 21 kr,, Szlifka János 10 kr., Boros Julianna 10 kr., 
Cziczeri Julianna 10 kr., Fodor Erzsébet 05 kr., Karasz 
Lídia 10 kr., Kovács Zsuzsa 10 kr., Márkus Lidia 10 kr., 
Pap Judith 05 kr.. Varga Julianna 05 kr., Inotai Krisztina 
10 kr.. Balogh Julianna 05 kr.). A dadi konfirmándusok 
Széki Aladár ref. 1. á. 40 kr. (Ehhez járultak: Horváth 
Julianna 10 kr.. Szabó Zsuzsanna 05 kr., Huszár Erzsébet 
05 kr., Barzsó István 10 kr., Beke János 05 kr., N. N. 05 kr.). 
A deáki konfirmándusok Tóth Kálmán ref. 1. á. 3 frt. A 
kis-bajomi konfirmándusok Bokor Benő r. 1. á. 1 frt 40 kr. 
(Ehhez járultak: Patak Ferenc 10 kr., Kulcsár József 
10 kr., Tóth József (árva) 10 kr., Patak Ferenc (felső) 
20 kr., Biró Ferenc 10 kr., Pap József (kocsis) 10 kr., 
Ceth Béla 10 kr., Béczi János 10 kr., Tóth F. Kata 20 kr., 
Balog Kata 10 kr., Pap Kata 10 kr., Vida Örzse 10 kr.). 
A szent-benedelá konfirmándusok Kontz Gyula ref. 1. á. 
1 frt 39 kr. A csákvári konfirmándusok Székely József 
ref. 1 á. 4 frt 25 kr. A s.-viszló-csertöi konfirmándusok 
Jávory Nándor r. 1. á. 1 frt 55 kr. (Ehhez járultak : Márton 
József 10 kr., Földes Katalin 20 kr., Tóth Erzsébet 20 kr., 
Nagy Erzsébet 10 krajcár, Radics Lidia 10 kr., Hunyadi 
Sándor 20 kr , Szabó Sándor 20 kr.. Pirka József 10 kr.; 
Tóth Erzsébet 10 kr., Hordós Erzsébet 15 kr., Gere Julianna 
10 kr.) Az alsok-sarkadi konfirmándusok Németh Zsigmond 
r. 1. á. 1 frt 56 kr. (Ehhez járultak: Ráskó József 10 kr., 
Ráskó János 10 kr., Polgár János 05 kr., Nagy István 
05 kr., Ráskó István 05 kr., Lőczi János 03 kr., Füstös 
József 10 kr., Kis Sándor 10 kr., Cserti József 05 kr., 
Lőczi József 10 kr., Pókos Kati 10 kr., Kis Kati 20 kr., 
Cserti Örzse 10 kr., Cserti Örzse 20 kr., Tóth Kati 10 kr., 
Tóth Örzse 05 kr., Fekete Örzse 05 kr., Kurucz János 
03 kr.). A csoknyai ref. egyház 1 frt. A terestyén-szecsödi 
konfirmándusok Jezerniczky Kálmán r. 1 á. 2 frt 73 kr. 
(Ehhez járultak: Antal József 25 kr., Németh Mihály 20 kr., 
Dienes Géza 10 kr., Szallár Sándor 10 kr., Németh Ferenc 
10 kr., Németh Gyula 10 kr., Antal István 10 kr., Kör-
mendi János 10 kr., Horváth Kálmán 10 kr., Polónyi 
Kálmán 05 kr., Dobronics Károly 05 kr., Kocsis Ferencz 
03 kr., Jezerniczky Irén 10 kr., Czál Lina 20 kr., Márkus 
Lidi 20 kr., Tóth Lina 20 kr., Németh Juli 20 kr., Tóth 
Szidi 20 kr., Dienes Zsófi 10 kr., Varga Fáni 10 kr., 
Dezse Lidi 05 kr.). A bicskei konfirmándusok Balogh György 
r. 1. á. 3 frt 49 kr. A rinya-szt.-királyi konfirmándusok 
Molnár István r. 1. á, 4 frt 05 kr. (Ehhez járultak: Kovács 
István 50 kr., Nagy József 40 kr., Horváth József 40 kr., 
Juhász István 40 kr., Borbás Erzsi 50 kr.. Móré Karolin 
50 kr., Horgas Erzsi 50 kr., Varga Katalin 20 kr., Nagy 
S. Ei 'zsi ri5 kr., Nagy Katalin 30 kr.) A nagy'Sallói kon-
firmándusok Juhász Pál r. esperes á. 4 frt. A n.-váradi 
konfirmándusok Sulyok István ref. leik. á. 1 frt 67 kr., 
(ugyanilv összeget küldött a nagypénteki reform, társaság 
javára is) a kassai konfirmándusok Révész Kálmán r. 1. 



á. 6 frt 41 kr. Az ősi konfirmándusok és iskolás növen-
dékek Nagy Károly r. 1. á. 1 frt. A sarkadi konfirmán-
dusok Balog Ambrus r. 1. á. 3 trt 80 kr. (Ehhez járultak : 
Zakar Sándor 70 kr., Csürke József 30 kr., Tokaji Gábor 
20 kr., Seres Dániel 20 kr., Seres Károly 10 kr., Ungor 
Béla .10 kr„ Leelőssy Károly 10 kr., Sás József 10 kr., 
Elek Károly 10 kr., Szegedi Mihály 10 kr., Posztós István 
06 kr., Bán István 05 kr., Fekete Imre 05 kr., Seres 
József 05 kr., Tokaji Lajos 05 kr., Kovács Károly 05 kr., 
Bende Károly 05 kr., Szilágyi Mihály 05 kr., Keztyűs 
Imre 05 kr., Seres Lajos 05 kr.. Pap Károly 05 kr. Nagy 
Sándor 05 kr., Kemecsi Imre 04 kr., Kiri József 03 kr., 
Tokaji Mihály 03 kr., Csizmadia János 03 kr., Fekete 
Károly 02 kr., a. Kis Ferencz 02 kr., Víg Mátyás 02 kr., 
Boldog Juliánná 20 kr., Hízó Juliánná 10 kr., n. Kis Róza 
10 kr., Molnár Zsuzsánna 10 kr.. Tóth Ágnes 05 kr., 
Takó Rozália 05 kr., Kis Róza 05 kr., Bende Juliánná 
05 kr., Tóth Zsuzsánna 05 kr., Kis Sára 05 kr., Erdős 
Sára 05 kr., Erdei Rozália 05 kr., Sárközi Erzsébet 05 kr., 
Szegedi Zsófia 05 kr.) A levéli konf. Posch F. ev. 1. á. 3 frt. 
Dányi Gábor felső-baranyai esperes (Kis-Csánv) 25 frt. 
A puszta-ujlaki konfirmándusok Szokolay József r. leik 
által 2 frt. A réthei konfirmándusok Galambos László r. 
1. á. 2 frt. A gyönki ref. konfirmándusok Szentes János 
tanár által 3 frt 50 kr. (Ehhez járultak: László Benő 50 kr., 
Dányi Dezső 50 kr., Mészáros Sándor 50 kr., Ferter Já-
nos 50 kr., Nyárv Béla 50 kr., Hesz Béla 50 kr., László 
Lajos 50 kr.) A gödöllői konfirmándusok Gönczy Benő r. 
1. által 4 frt 07 kr. (Ehhez járultak : Matuz Sám. 10 kr., 
Szitás József 1.0 kr., Tamás János 10 kr., Kovács An-
drás 10 kr., Kovács Gábor 10 kr., Pásztor András 10 kr.. 
Bokor János 10 kr., Szabadi István 10 kr., Bara István 
10 kr.. Csombor István 10 kr., Jámbor István 10 kr., 
Jenei Sándor 10 kr., Gódor János 10 kr., Szabadi Sán-
dor 10 kr., Polyák István 10 kr., Pintér János 10 kr., 
Kovács János 10 kr., Kobzi Sándor 10 kr., Breznyik 
János 10 kr., Matuz András 30 kr., Madarász Sándor 
10 kr.. Gáspár Sámuel 05 kr., b. Tóth János 05kr . ,Vá-
rady Lajos 10 kr., Kovács Pokorádi János 10 kr., Dányi 
Erzsébet 10 kr., Berze Juliánná 10 kr., Berze Mária 20 kr., 
Bujtás Mária 08 kr., Récsán Lidia 10 kr., Matuz Juliánná 
10 kr., Kovács Juliánná 10 kr., Orgován Juliánná 10 kr., 
Laukó Mária 10 kr., Jenei Mária 10 kr., Csombor Mária 
10 kr., Dányi Erzsébet 09 kr., Jámbor Zsuzsánna 10 kr., 
Guba Juliánná 10 kr.). A nagy-tápi konfirmándusok Se-
bestyén Ferenc r. s. 1. á. 80 kr. (Ehhez járultak: Tóth 
Lajos, Tóth Károly, Balog Gyula. Tóth Erzsébet, Juhász 
István, Timár József, Bucsi Bálint, Ármai Bálint, Juhász 
János, Egerszegi János 8—8 kr.). A sukoiói konfirmán-
dusok Hazsi Zoltán r. leik. által 1 frt 05 kr. Összesen: 
84 frt 78 kr. 

A 23. számban közölt adakozások hozzászámításá-
val jelen közlés összege 234 frt 04 kr. 

Kiadóhivatal. 

Pályázat tanári állásokra-
A h.-nánási ev. ref. hat osztályú gimnáziumban 

üresedésbe jött német-magyarnyelvi, esetleg német rajzoló 
mértan, továbbá magyar-latinnyelvi, esetleg latin-történelmi 
tanári tanszékekre pályázat hirdettetik. 

Fizetés : 1200 Irt, melyből 200 frt lakbér, az egyház 
pénztárából évnegyedenként előre fizetve. Ha ev. reform, 
okleveles pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek 

tanárjelöltek is ; ez esetben azonban a fizetés 900 forint, 
melyből 100 frt lakbérnek tekintetik. 

A kivánt oklevéllel bíró egyének egy évi sikeres 
működés után állandósíttatnak, a midőn az országos tanári 
nyugdíjintézetnek jogos és kötelezett tagjai leendenek. Nem 
okleveles egyén csak helyettes tanári minőségben és csak 
egy évre választatik, de ha ez idő alatt a kivánt tár-
gyakból oklevelet szerez és sikeres működést mutat fel, 
a következő évben mint rendes tanár állandósíttatik. 
Végre, ha okleveles, de nem a kiírt szakokból képesített 
egyén választatnék, az szintén csak helyettes tanári minő-
ségben és csak egy évre alkalmaztatik, fizetése azonban 
1200 frt lesz. 

A megválasztott egyén állomását folyó év augusztus 
végén, legkésőbb szeptember 1-én elfoglalni köteles, s ha 
családos 40 frt, ha pedig nőtlen 15 frt költözködési áta-
lányt kap ; ez összeget azonban, ha állomásától három év 
letelte előtt bármi okból megválik, visszatéríteni tartozik. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges ka-
tonai szolgalatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanul-
mányaikat feltüntető okmányokkal, végül orvosi bizonyít-
ványnyal felszerelve folyó éri június 26-ig bezárólag az 
ev. ref. egyháztanács elnökségéhez küldendők. 

H.-Nánás, 1896. június 6-án. 
Benkő Lajos, Kállay Imre. 

ev. ref. lelkész-elnök. 2—2 fó'gondnok. 

Pályázat tanári állásokra. 
Az aszódi ág. hitv. evang. algimnáziumnál a jövő 

1896/97. tanév elejével betöltendő 
magyar-latin nyelvi 
latin-német nyelvi 

rendes tanszékre pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak protestáns vallású, okleveles tanárok, 

vagy tanárjelöltek. 
E tanszékek mindenikével 10^0 (ezer) frt fizetés és 

lakás élvezete van egybekötve. 
Pályázók kellően felszerelt folyamodásukat a mélt. 

és nagytiszteletű elnökséghez címezve f. évi júl. hó 15-éig 
a gimn. igazgatóságához küldjék be. 

Aszód, 1896. június hó 5-én. 
1—2 A gimn. igazgatósága. 

Pályázati hirdetés. 
A debreceni ev. ref. főgimnáziumban egy rendes 

tanári tanszékre hirdettetik pályázat, melyre a magyar 
nyelv és irodalomból és a történelemből vagy esetleg a 
latin nyelv és irodalomból és a történelemből képesített 
okleveles protestáns vallású egyének pályázhatnak. 

A megválasztandó tanár teendője a megjelölt szak-
csoportok körébe eső vagy velők rokon tantárgyak taní-
tása lesz legfölebb 20 heti órán, fizetése pedig évne-
gyedes részletekben előlegesen kiszolgáltatott 1200 forint 
törzsfizetés 400 frt lakbér és 100 frt ötödéves korpótlék 



leend; az országos tanári nyugdíjintézetnek köteles tagja 
s hivatalát folyó évi szeptember hó elején szaktudománya 
köréből veendő székfoglaló értekezlettel tartozik elfoglalni. 

A pályázók keresztlevéllel s végzett, tanulmányaikra 
és képesítésökre vonatkozó okiratokkal fölszerelt kérvé-
nyüket július 10-ig a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
püspöki hivatalához adják be. 

Debrecen, 1896. június hó 13-án. 
Kiss Aron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 

A mezőtúri államilag segélyezett ev. ref. főgimná-
zium fentartó testülete pályázatot hirdet egy német-magyar 
nyelvi tanszékre. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású a kijelölt tanszékre 
képesített okleveles tanárok vagy tanárjelöltek, a meg-
választott tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek kö-
telezett tagja lesz. 

A rendes tanár fizetése 1200 frt és 200 frt lakpénz 
az egyház pénztárából évnegvedi előleges részletekben. 

A folyamatban levő államsegély teljes folyósítása s 
a szerződés megkötésével 1600, 1500, 1400, 1300 törzs-
fizetéses fokozatok is életbe lépnek, hova szolgálati éveik 
és sikeres működés után lépnek elő tanárok. Ugyanezen 
szerződés értelmében öt ízben 100—100 frt ötödéves kor-
pótlék is illeti a tanárokat. 

A helyettes tanár fizetése 800 frt szintén negyedévi 
előleges részletekben. 

Pályázók folyamodványaikat folyó évi július 10-ig 
az igazgató-tanács elnökéhez nyújtsák be. E folyamodvá 
nyokban életkoruk, vallásuk, családi állapotuk, hadkötele-
zettségi viszonyaik, képesítésök, eddigi netaláni alkalma-
zásuk okmányokkal igazolandók. 

A megválasztott tanár egy évi sikeres működés után 
állandósíttatik, hivatalát folyó évi szeptember l-jén tarto-
zik elfoglalni. 

Mezőtúr, 1896. június 13-án. 

Dr. Ádám Sándor, Lukács Dániel, 
1—2 főgondnok. lelkész, igazgató-tanács elnök. 

Pályázat tanári állásra. 
A kecskeméti evang. ref. főgimnáziumban két rendes 

tanári állásra pályázat nyittatik. És pedig 
1-ször egy mathematika-physikai tanszékre. 
2-szor egy természetrajz-földrajzi tanszékre. 
A megválasztandó tanár kötelessége a szakjába tar-

tozó, vagy azzal rokon tárgyat — esetleg magyar nyelvet 
az alsó osztályokban — az egyházi törvények 469. §-ban 
megszabott 20 maximális óraszámig tanítani. 

Rendes tanári javadalom ez idő szerint 1200 frt 
törzsfizetés, 200 frt lakbér és 50 frtos ötödéves korpótlék, 

mely utóbbi azonban csak az intézetnél töltött évek után 
számíttatik. Kilátás van arra, hogy az állami segélyre 
vonatkozólag már megkötött s egyházkerületileg és kon-
ventileg megerőtített szerződésnek az államkormány és 
országgyűlés által elfogadása és életbelépése esetén 1200, 
1400 és 1600 frt törzsfizetéssel 100 — 100 frt ötödéves 
korpótlékkal és 200 frt lakbérrel javadalmazott tanári 
állások fognak szerveztetni s a tanárok e fokozatokba 
soroztatván a korpótlékot illetőleg a más intézetben töltött 
szolgálati évek is beszámíttatnak. 

Helyettes tanári fizetés 800 frt. 
A főgimnázium felvétetett az 1894 : XXVII. t.-cikk 

által létesített országos tanári nyugdíjintézetbe. Tehát a 
tanárok nyugdíjjogosultak. 

A fentartó testületek által a törvény 3. §. b) pontja 
értelmében fizetendő 5°/<rnyi összegből 2°/0-a a tanárt 
terheli. 

Pályázhatnak a nevezett szakokból középiskolai ok-
levéllel rendelkező tanárok, esetleg pályavégzett tanár-
jelöltek. Utóbbiak az idézett törvény 30 ik §-ában foglalt 
feltétel mellett. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
Pályázni óhajtók oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 

vagy tanulmányaikat igazoló okmányokkal, keresztelő 
levéllel, egészségi-, családi állapotukat és katonai szolgá-
lati viszonyukat igazoló okmányokkal felszerelt és az 
egyháztanácshoz címzett kérvényeiket f . évi július 15-ig 
alulírotthoz nyújtsák be. 

A megválasztott tanár állását f. évi szeptember l-jén 
elfoglalni tartozik. 

Kecskeméten, 1896. június hó 10-én. 

Katona Mihály, 
1—3 ev. ref. főgimn. igazgató. 

Pályázat nőtanítói állomásra. 
A mezőtúri ev. ref. egyház az újvárosi egyik nőtaní-

tói állomásra pályázatot hirdet. 
Évi fizetés: 400 frt és 100 frt lakbér, évnegyeden-

ként előre fizetve az egyház pénztárából. 
Kötelesség: az újvárosi I-ső elemi leányosztály nö-

vendékeinek, rendszerváltozás esetén pedig bármely osztály 
vagy osztályok növendékeinek tanítása. 

A megválasztandó nőtanító tartozik állomását f . évi 
szept. hó 1-én elfoglalni. 

Állandósítása csak két évi sikeres működés után fog 
megtörténni, a mikor is a mezőtúri ev. ref. tanítók segély-
és gyámegyletének kötelezett tagja leend. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású, okleveles nőtanítók. 
A szabályszerűen felszerelt kérvények alólirt iskola-

széki elnökhöz, f . évi július 31-ig, küldendők. 
Mező-Túr, 1.896. július hó 16-án. 

Turgonyi Lajos, 
ev. ref. lelkipásztor, iskolaszéki 

1—3 elnök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPKBTKN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőig : 

IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
c i m z e n d ö k . 

Kiarttf-liivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á a z e l ö f l z . és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 
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t a n á r ú r n a k e L a p f. évi 2 2-ik s z á m á b a n »A 
szászok igazsagacc cím a la t t meg j e l en t v iszonvá-
laszában — vona tkozó lag Beysch lag hallei theol . 
t a n á r »Deu t sch Evang . Bláttercc c ímű fo lyó i ra ta 
m á j u s i f üze t ében » N o c h m a l s d e r C h a u v i n i s m u s 
d e r u n g a r i s c h e n ev. Kirchecc h a n g z a t o s fe l i ra t ta l 
o lvasha tó c i k k é r e — h iva tkozás t ö r t énvén r e á m : 
he lyesen lőn v iszonválaszoló t a n á r ú r ál tal fel-
vi lágosí tva, hogy nem ő, h a n e m én a lól i ro t t szól-
t a m e L a p b a n (lásd f. é. 7. sz.) alkalmilag az 
e rdé ly rész i ág. hitv. ev. szászok egyházi , illető-
leg ezen va l lás fe lekeze t l e lkészségének o r szágos 
szabada lmáró l . 

Igen is, én vol tam oly b á t o r e L a p idézet t 
s z á m á b a n »Az egyházi j a v a k szekulárizációjacc 
c ímű sze rény c ikkem z á r a d é k á b a n mellékesen és 
harántékosan m e g e m l é k e z n i a szóban forgó lel-
készi o r szágos j avada lomró l , min t olyanról , mely 
a XVI. évszázad közepén t ény l eg megszűn t er-
délyi r. k . p ü s p ö k s é g o r szággyű lés i l eg 1556-ban 
sz in tén szeku la r izá l t s így o r szágos f iskal i tássá , 
i l le tőleg f i skusi d é z m á v á vál t s n é h á n y világi 
s z e m é l y e k n e k e ladományozo t t , cseké ly t ö r e d é k é n 
kívül, f e jede lmi a d o m á n y ú t j á n az erdé ly i ág. 
h i tv . egyház szász l e lkészségének t ö r v é n y e s tu-
l a j d o n á b a j u t o t t királyfölcli papi t i zedének a 
2 .227 ,100 fo r in t r a r ú g o t t tőkés í t e t t k a m a t h á t r a -
lékon felül s a némely l e lkészségének fö lös legesen 
k iszolgá l ta to t t j á r a d é k l eszámí tásáva l 5 .377 ,377 fo-
r in t ta l o r s zágosan ká rpó to l t r o p p a n t tőkéből , 
i l le tőleg e n n e k öt száza lékos évi k a m a t j á r a d ó k á -
ból áll, mely évi k a m a t j ö v e d e l e m a szászváros i 
ev. ref. ke t t ő s l e lkészség hozzászámi tá sáva l az 
al ig 160 ,000 főre t ehe tő e rdé ly rész i ág. hi tv. ev. 
szász n é p n e k 2 6 0 anyaegyház i le lkészségei közt 
megosz tva , m i n d e n egyes le lkésznek — á t lagos 
s zámí t á s sze r in t — 1 0 2 5 for in to t m e g h a l a d ó évi 
jövede lmet biztosí t az á l l ampénz t á rbó l ; ezen m á r 

így is j e l e n t é k e n y j a v a d a l o m azonban több lel-
késznek , pl. a szászsebes inek 80 ,462 forint , a 
ke re sz t énysz ige t inek 63 ,924 forint , a b e r e t h a l m i -
n a k 62 869 forint , a s e l l enbe rg inek 58 ,180 f r t 
ká rpó t l ás i t őke u t án az á t l agos összget két-
h á r o m , sőt négysze resen is megha ladó , va lóban 
g a z d a g t ény l eges é v j á r a d é k o t ju t ta t . 

Az e rdé lyrész i ág. hitv. ev. szász lelkészi 
k a r n a k ezen o r szágos j a v a d a l m a z á s á h o z viszo-
nyí tva kiál tó sz ínben s va lóban morzsány i ala-
m i z s n a k é n t t ű n i k fel azon e lenyésző á l lami se-
gély, me lyben az anyaor szág i evang. ós r e fo rm, 
l e lkészkedő p a p s á g részesül t , m e r t pl, a haza i 
kü lönböző egyházak c seké lyebb i l l e tménynye l 
e l lá tot t p a p s á g a s z á m á r a 1895. év re t ö r v é n y h o -
zás i lag megszavazo t t 100 ,000 for int á l lamsegély-
nek az ev. ref. közegyház r é s z é r e j u to t t osztalé-
kából (22,000 forint) r é szesü l t 187 lelkész fe jen-
k é n t csak 3 0 — 8 0 fo r in tocská t kapot t . 

De — va lósz inű leg az e rdé lyrész i szász 
h í r l a p o k h ibás é r t e s í t é se k a p c s á n — v a l a m i n t a 
személyben , úgy a t á r g y b a n is m e g t é v e d t a jó 
Beysch lag t a n á r ú r , m e r t én e L a p 7-ik számá-
ban közölt s f en t ebb je lze t t c i k k e m z á r a d é k á b a n 
egy szót se szó l tam az erdélyi ev. szászok törvé-
nyesen biztosított ősrégi egyházi vagyonának konfis-
kálásáról, és n e m azt m o n d t a m »e l idegení te t t 
nemzet i v a g y o n n a k « , h a n e m azt hangsú lyoz t am, 
hogy a királyfölcli pap i t i zedre , i l letőleg e l adomá-
nyozot t f iskusi clézmára vona tkozó országos ká r -
pót lás i és k iu ta lás i művele t , min t a mely az 
1861. év e le jén — t ehá t a v isszaál lot t a lko tmá-
nyosság p i r k a d ó h a j n a l á n — fe l tűnő e l h a m a r -
koclással s a szászoknak egyik sa já t pá r t f e l e által 
-—- t e h á t néze tem szer in t t évesen és va lósz inű-
leg r é s z r e h a j l ó a n — vi te te t t ke resz tü l , a tú l t e r -
he l t á l l a m p é n z t á r é r d e k é b e n revízió a lá vo lna 
veendő , s az ez úton esetleg kitűnhető tőke-, illető-
leg kamatbeli felesleg, az a n y a o r s z á g összes ev. 
lelkészei j a v a d a l m a z á s á h o z volna csa to landó, mely-
nek jogos, mél tányos , ele é r v é n y e s rég ibb tör-

öl 



vényben is a lapuló kiegészí tését az anyaországi 
ev. egyház-egyetem m á r is erélyesen sürget i . 

Azt pedig, hogy a többször ér in te t t orszá-
gos dézmaká rpó t l á s kiutalási művelete , a fen tebb 
kifej te t t okoknál és körü lményekné l fogva, kifogás 
alá esik, s az á l lampénztár t — főleg a mostani 
nehéz helyzetben — a roppan t t izedkárpót lás i 
tőke nyomasztólag terhelvén, a revizió indokolt , 
nem én gondol tam ki, s nem is én hoztam elő-
ször szőnyegre, h a n e m előttem m á r több évvel 
(1871. 1876.) az erdélyi, illetőleg királyföldi bir-
tok- és jogviszonyok egyik legavato t tabb ismerője, 
J a k a b Elek országos levél tárnok úr, u ta lván kü-
lönösen a r r a is, hogy az ev. szász papság tized-
kárpót lása m á r az erdélyi r. k. és ref. egyházak 
s a királyi f iskus t izedkárpót lása inak e redmé-
nyéhez viszonyítva is tú l ságosnak és a rányta -
lannak tűnik fel. Azonban sajnos, hogy nevezet t 
ú r n a k ebbeli indokolt s a laposan kifej tet t fel-
szólalása, illetőleg javas la ta — úgy látszik párt-
politikai tekintetből — il letékes helyen f igyelembe 
nem véte te t t s e r edmény nélkül hangzot t el. 

A mit továbbá e Lap 7-ik számában foglalt 
c ikkem zá radékának utolsó sora iban a t izedkár-
pótlási revizió szükségességének bővebb támoga-
t á sá ra felhoztam, azt most is fen tar tom, hogy t. i. 
az erdélyrészi ev. szászok egyháza sa já t felekezeti 
iskolái s tanintézetei t ek in te tében is a rány lag a leg-
gazdagabban van egész o r szágunkban dotálva, s ezt 
úgy eszközölte ki, hogy a szász nemzet i egyetem 
(universitas) az illetéktelenül úgynevezett szá.sz nem-
zeti vagyont és a régi e lnevezés szerint i hót birák 
vagyonát , melyek vol taképen királyföldi közös 
vagyont képeztek, a szászokat számban te teme-
sen megha ladó királyföldi oláhok és a magyarok 
ki rekesztésével e l tulajdonítot ta , a mennyiben az 
emlí te t t j avak nemcsak a szász városok j avá ra 
kelt fejedelmi adományokból , h a n e m községi 
közös jövedelmekből , hasznos jószágzálogítások 
és vételekből s pénzkölcsönzésekből is a lakul tak, 
mely ekkén t közös vagyonság fen ta r tásához s a 
szász közegek szabálytalan, önhasznú, sőt mond-
hatn i hűte len kezelése miat t gyak ran megtör tén t 
megcsappanása i u t án annak kiegészí téséhez a 
királyföldi számosabb oláhok és a magyarok is 
közmegadózta tás ú t j án a rány lag hozzá j á r u l t ak ; 
mint ezeket is J akab Elek országos levél tárnok 
ú r fentebb ér in te t t művében nemcsak bőven ki-
fejtette, hanem hiteles ada tokkal s kifogás alá 
nem vehető közokira tokkal be is bizonyította. 

Ezen jogszerű leg királyföldi közös vagyon-
nak tek in tendő szintén roppan t é r téke t mond-
ha tná m á r Beyschlag t aná r ú r az oláhoktól és 
magyaroktól elidegenített nemzeti vagyonnak, mely-
nek a közösen érdekel t felektől szintén tel jesen 
elvont kamata i t fordí tot ták 1850/51 . évben a 

Beyschlag ú r által legyezgetet t ev. szászok sajá t 
tanintézete iket , papi szeminár iumaika t s tanulói 
ösztöndí ja ikat fen tar tó nagyszerű a lap í tványnyá 
50.000 pengő forint évjáraclékkal, ezt sa já t fő-
egyház tanácsuk közvetlen kezelése alá helyezve, 
mit az akkor i erdélyi polgári és katonai kor-
mányzó he rcegnek hivata los indokolt fel terjesz-
tései el lenében, a kedvező időviszonyok szokott 
é lelmes k iaknázásával érvényesí te t t miniszter i és 
udvar i nagy befolyásukkal vit tek ki szász pol-
gá r t á r sa ink , () Fe l ségének legfelsőbb fejedelmi 
jóváhagyásá t 1851. évi augusz tus hó 16-ikán 
kinyervén, mely ekkép kizárólag a szász nép 
j avá ra szolgáló közreműködés i dús a lapí tványt 
a királyföld és a szász nemzeti egyetem állását 
rendező 1876: XH-ik törvénycikk ér in te t lenül 
hagyta . 

Egyéb i rán t e szmemene t kapcsán nem hall-
ga tha tom el a fölötti megütközésem egyéni ki-
fejezését, hogy az erdélyi ág. h.. ev. egyházkerü le t 
még ma is, »Landesk i rche« címet visel, holott ezen 
címet igénytelen nézetem szer int most már illeték-
te lenül ós helyte lenül használja, mer t ezen — úgy 
tudom ú jabb tö rvényc ikke inkbe és ko rmányren -
dele te inkbe is tévesen becsúszot t — egyházi 
e lnevezés Erdély egykori állami önál lóságának 
le tűnt korából származik, midőn ezen ország 
közjogilag há rom nemzet s négy val lásfelekezet 
közt volt megoszolva. Ezen kivál tságos ál lapot 
azonban a tö rvényes unió által elenyészvén, s 
ú j r a egyesült országunk egy á l lammá s egy poli-
tikai nemzet té válván, a tö rvényesen bevet t s 
1848-ban egygyel megszaporodot t keresz tyén val-
lásfelekezetek tel jes egyen jogúsága s viszonossága 
pedig tö rvénye inkben k imondva lévén, az anya-
országbeli ev. egyházkerü le tek i rányában mintegy 
praeroga t ivá t képező országos cím épen úgy nem 
illeti s nem illetheti az erclélyrészi ág. hitv. ev. 
egyházat , mint az ura lkodói cím ós jelleg i m m á r 
nem illeti a r. k. ősegyházat . 

Végezetül inkább e lvárnók t. Beyschlag hallei 
theol . t a n á r úr tól az erdélyrészi ág. h. ev. szász 
egyházra vonatkozólag annak megrovását , hogy 
papi a r i sz tokrác iá jának gazdagon javadalmazot t 
lelkészségei mintegy örökséget képeznek, a meny-
nyiben a polgári vagy katonai közszolgálatra 
nem vállalkozó szász fiak ós nők lépnek rend-
szer int a le lkészkedő apák ós apósok helyeibe, 
s így a királyföldi fiskusi dózma országos kár-
pótlását , ele valószínűleg a tanodai és szeminá-
r iumi je len tékeny ösztöndí jakat is csaknem ki-
zárólag és ál landóul ugyanazon papi családok 
élvezik. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 



Jézus Krisztus, Istennek egyszülött fia. 
III. 

Az ember Jézusra nem csupán azzal a szándékkal 
néz, hogy az ő képének szemléletébe elmerüljön; az em-
ber ezt az Isten fiát követni óhajtja, olyan viszonyba óhajt 
lépni az atyával, a milyenben ő volt, és ép oly bizonyos 
szeretne lenni az Istennek atyai vezetéséről, mint Jézus 
volt. De csalódnék, a ki azt hinné, hogy Jézust utánoz-
hatja, mihelyt akarja; mert hogy Krisztushoz hasonlók 
legyünk, ehhez kell magának a mennyei atyának leszál-
lása, leereszkedése, ezt pedig az ember önhatalmúlag hol 
szerezheti meg? Minél jobban törekszünk ezt az istenfiú-
ságot magunkban megvalósítani, életünkben visszatükröz-
tetni, annál előbb meggyőződünk arról, hogy Jézus mennyi-
vel magasabban áll fölöttünk; őt nem lehet utánozni, a 
ki őt követni akarja, annak tőle valamit kapnia kell; a 
ki elfáradt és megterheltetett, annak hozzá kell menekülnie, 
az ő igáját föl kell vennie, csak akkor indulhat utána. 

Jézust az apostoli hitforma urunknak is vallja; ennek 
vallja több szentírási hely (Ján. 20, 28.) (Csel. 2. 36. stb.) 
Ha urunknak valljuk, ezzel egyszersmind az ő istenségét 
kell elismernünk; ha az ember Jézus képe, élete, olyan 
hatással van ránk, hogy imádva borulunk le előtte, azzal 
az ő istenségét ismertük el ; ő hozzá úgy megyünk, mint 
Istenhez, benne szemléljük Isten jelenlétét; ha vele össze-
köttetésben vagyunk, akkor előttünk van Istennek szeretete, 
teljes realitásában. A Jézus istenségében való hitet nem 
szükség senkire ráerőszakolni. Ha valaki a titkot egyelőre 
meg nem foghatja, hanem egyedül Jézus emberi nyomaiba 
akar lépni azt majd egykor — ha komolyan dolgozott — 
eljut egy olyan pontra, a hol vagy teljesen elhagyja eddigi 
útját, vagy Jézust Urának és Istenének fogja elismerni. 

Mikor leszünk hát valódi Isten fiai ? akkor, ha Isten 
mint atya, megbocsátja bűneinket. Csak Isten bocsáthatja 
meg az ellene elkövetett vétkeket. A próféták, kik Isten 
megbízásából szóltak, nem közvetíthették a bűnbocsánatot; 
Jézus sem közvetíthette volna, ha csupán emberi próféta 
lett volna. Szivünk mondja nekünk, hogy Istennek szi-
vünkbe irott törvényét áthágtuk; és meg vagyunk arról 
győződve, hogy ember nem eszközölhet számunkra bocsá-
natot. Csak akkor lehetünk bizonyosak bűneink bocsána-
táról, ha feltétlen bizonyossággal tudjuk, hogy a bocsánatot 
ugyanaz az Isten adja, a kit megbántottunk. És Jézus 
adhat erről kezességet? Csudái, tanításai meggyőzhetnek 
erről? Nem, hanem az a benyomás, a melyet lelkemre 
tesz, és annak belátása, hogy a mit ez a Jézus ad és a 
mi ő maga, az megegyezik azzal, a mit Istenről tudok 
és sejtek, ez mutatja megdönthetetlenül, hogy ez a Jézus 
Isten beszédét szólja, nem a magáéból szól. Ha tehát 
ennél a Jézusnál van a bűnbocsánat, akkor az ő szemé-
lyében Isten áll előttem. 

És a bűnbocsánat után következő megszentelődést 
megint nem adhatja más, mint Ő; a ki ő benne marad, 
az sok gyümölcsöt terem; nála nélkül semmit nem tehe-
tünk (Ján. 15, 5.) 

IV. 

Elismertük most már a názáreti Jézusról ez az 
ember Isten volt; nem olyan értelemben, mintha valami 
bizonytalan lényegü félistennel, héroszszal volna dolgunk, 
sőt ez az emberi individuum, mely mint világos, félre-
érthetetlen jelenség áll előttünk a történelemben, egyűttal 
az Istenség teljességét nyújtja nekünk. Hogy ez mit jelent, 
azt legjobban megtudhatjuk attól az apostoltól, a ki az 
ő keblén pihent (I. Ján. 1, 1.) és a ki azt írja róla, hogy 
Ő volt Isten teremtő igéje, az az ige, mely kezdetben 
volt, mely által Isten a világot teremte, mely létezék 
öröktől fogva Istennél és a mely ige Isten vala. Ez az 
ige testté lőn, a názáreti Jézusban nyert emberileg meg-
fogható alakot: ekkor lett rokon velünk testben, testi lé-
nyegében. Az apostoli hitforma tanítja Krisztus kétféle 
természetét, az istenit és az emberit; s bár az apostoli 
hitforma emberi alkotás s bár még a reformátorok is 
hajlandók voltak olykor-olykor kritika tárgyává tenni, mégis 
hitünknek egyik legfontosabb sarktételét fejezi ki : a Jézus 
lényegrokon velünk is, az Istennel is. Akadt egy szellemes 
theologus, a ki a régi egyházi hitet, mit az ap. formula 
kifejez, a mai generáció szájaíze szerint akarja átalakí-
tani, azt mondja ugyanis, hogy az isteni és emberi lényeg 
nem ellentéte egymásnak; hisz az ember Isten képére 
van teremtve; mi az Isten nemzetsége vagyunk; töké-
letes, tiszta emberi lényeg épen annyi, mint isteni lényeg. 
Krisztus pedig ennek a tökéletességnek mintaképe, ott áll 
előttünk, mint a tiszta emberi lényeg ősképe. De bár-
mennyire tetszetős ez a gondolatmenet, épen az hiányzik 
belőle, a mire nekünk legnagyobb szükségünk van; t. i. 
mi ezt a Jézust ott akarjuk látni az Isten jobbja mellett; 
benne akarjuk keresni azt az erőt, a mely az emberiségből 
hiányzik; reá, mint alapra, akarunk építeni. Ez a Jézus 
a mi Urunk és Istenünk. 

V. 

Végül, ha ezt a hittartalmat tartózkodás nélkül, 
nyíltan kimondjuk, akkor merül föl a legnehezebb kér-
dések egyike. Milyen viszonyban van az Isten fia, a kit 
mi isteni lényegnek tartunk, az egy igaz Istenhez, a ki 
eget és földet kormányoz ? Megpróbáljuk ezt a nehéz 
kérdést Pál egyik nyilatkozatával megvilágosítani. Pál az 
I. Kor. 2. 10. és következőkben azt mondja, hogy a mit 
Istenről tudnak a keresztyének, az nem emberi hozzá-
vetés és sejtés eredménye, hanem az magától az Istentől 
van. Minket magunkat is csak akkor ismerhet meg valaki, 
ha előtte lelkünket föltarjuk, így az Istent is csak az is-
merheti meg, a kinek ő a maga lelkét adja. Pál különb-
séget tesz Isten és az ő lelke között, Jézus pedig Isten és 
az ő igéje közt, de úgy, hogy ige és lélek az isteni lényeggel 
egyesítve maradnak; mert hitünk azt a célját, hogy Istent 
megtalálja, nem érhetné el, ha az a lélek, melyet Isten 
adományoz és az ige, melyet szól, nem volna maga az 
Isten. De miért lélek és ige? azért, mert magában véve 
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egyik sem felel meg a valódi isteni kijelentésnek. Más 
ember sejthet valamit a mi lelki életünkből, de ismerni 
bennünket csak az fog, a kinek mi belsőnket személyesen 
föltárjuk. Még ez sem elég: hanem összeköttetésnek, érint-
kezésnek kell lennie. Épen így sejtelmei lehettek az em-
bernek Istenről, míg az ige világosságot nem hozott, mely 
ige Jézusban testté lőn és ennek az Igének megértésére 
a lélek által képesekké nem lettünk. 

Az olyan bibliai helyek, mint János 3, 16., Róm. 
8, 32. nemcsak azt teszik: ime itt van az az ember, ki 
Istent egyedül nevezhette atyjának; hanem azt teszik, hogy 
érintkezés jő létre ég és föld között; Isten elküldi fiát e 
világra, és erről ismerjük meg őt atyának. Hitünk nem 
spekuláción, nem gondolatokon alapul, hanem isteni erőkön. 

Az Isten fia emberi alakjának szemléletétől eljutot-
tunk isteni méltóságának megismeréséhez. Eljutottunk ahhoz 
a tételhez, melyet a heidelbergi káté így fejez ki: Mi neked 
életedben és halálodban egyetlenegy fovigasztalásod ? Az, 
hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, 
nem a magamé, hanem az én megváltó Jézus Krisztusomé 
vagyok; ki megszabadított az ördögnek hatalmából és a ki 
bizonyossá tesz engem szent lelke által az örök életről, 
ki vérét adta érettem! 

Müller K. után Kovács Lajos. 

ISKOLAÜGY, 
Előadói javaslat az evang. lelkészképző 

intézetek egyesülése tárgyában. 
I. 

Az egyesítés eszméjének genesise s mibenléte. 

Teljesen igaza van az eperjesi »Nyilatkozat«-nak, 
midőn azt mondja, hogy > midőn az 1895. évi október 
9—12. napjain tartott egyetemes gyűlés a jelenleg létező 
eperjesi, pozsonyi és soproni theologiák egyesítésének esz-
méjét elfogadta s az egyesítés lehetőségének és módoza-
tainak tanulmányozására s javaslattételre egy bizottságot 
küldött ki, nem határozott egyebet, mint a mit a már 70-es 
években bolygatott és az 1881. évben egy egyetemes 
theol. akadémiának Pozsonyban való felállításával meg-
valósítani akart*. De téved, ha azt hiszi, hogy az egye-
sítés kérdésének szálai a 70-es éveknél messzebb eső 
időbe nem nyúlnak, s hogy napirendre kerültének csu-
pán alkalmi s hozzá főként materialis természetű okai 
vannak. 

E kérdésben evang. egyházunkat eleitől fogva ma-
gasabb ideális s nem köznapi szempontok, köz- és nem 
helyi érdekek irányították 

Sőt a theologiák egyesítésének kérdése ily alakban 
nálunk tulajdonkép mindig csak másodrangú, hogy úgy 
mondjam eszközi jelentőséggel biró dolog volt. 

A cél bizony mindenkoron magasan lebegett. Nem 
is lehet vala másként, hisz nagyjaink, legjobbjaink, Pró-
nayak, Székácsok tűzték azt ki s közegyházunk létérdeke, 
fejlődése, íelvirágozása, szellemi nagysága fűződött hozzá. 
S mert ama célt nem hogy elértük volna, de sőt mivel 
messze estünk tőle innét, hogy az eszme újra előtör és 

— követeli saját jogát. S követelni fogja mindaddig, ma 
tőlünk, holnap utódainktól, míg testet nem ölt köztünk, 
vagyis míg mint az evangéliumi egyház eminens életszükség-
lete való nem lesz a magyarhoni ev. egyháznak evangé-
liumi tudományt s hitéletet, magyar nemzeti talajon, hiven 
s méltóképen szolgáló theologiai fakultása. 

Mert a szivekben élő e titkos és édes vágy szülte 
az eszmét s ez hozta napirendre a múltban s jelenben 
egyaránt az egyesítésére irányuló mozgalmakat is. 

A nemzeti monumentumot apáink ellen elkövetett 
bűn volna e kérdés köréből kiküszöbölni. Koronánk az 
égben, de gyökerünk e drága hon földében. Mi a magyar 
nemzettel együtt születtünk, nevelkedtünk, vele küzdtünk, 
véreztünk, vele diadalmaskodunk. 

A század elején a nemzeti szellem újjászületése korá-
ban indulnak meg a prot. tanügy egyetemes egyházi javí-
tására s fejlesztésére irányuló törekvések. S.ime akkor, 
1808-ban kel életre — bizonynyal a közös szenvedések 
emlékének élénk hatása alatt — a tudomány színvonalán 
álló közös protestáns, majd kevéssel utóbb ennek — bi-
zonynyal külön felekezeti érdekek s nehézségek szempont-
jából való — elejtésével a külön ág. hitv. ev. theologiai 
fakultás eszméje s már akkor kimondatott, hogy e fakultás 
Pozsonyban állíttatik fel, sőt lépéseket tettek a királyi 
jóváhagyás kieszközlése végett is. De a bécsi kormánynak 
a terv nem volt kedvére, s hogy útját állja megvalósítá-
sának, Ő szervezett ev. theologiai tanintézetet Bécsben a 
mi számunkra is, hogy elzárjon minket a protestantismus 
ős anyaföldétől, a külföld szabad eszmeáramlataitól s meg-
bénítsa e téren is a nemzeti szellemet kulturális alkotó 
munkásságában. 

A 40-es években azonban megint csak a nemzeti 
öntudattal együtt újra életre kelt a közös prot. theologia 
eszméje is s 1844-ben már a gyűjtések is megindultak 
e célból, de közbejött a szabadságharc s azután az elnyo-
matás kora. Ámde a 60-as években, szintén a nemzeti 
öntudat ébredezésével egyidejűleg, megint ébred az eszme 
s ezúttal már testet is ölt a Székács-Török alkotta 
budapesti közös theologiai főiskolában. Minthogy azonban 
e theologia valójában csak a nemzeti szellem érdekét 
elégítette ki, míg az egyházi, közelebb az ág. hitv. ev. 
szellemi érdekek háttérbe szorultak, ama közös alkotás 
rövid időn összeomlott s egyetemes gyűlésünk 1865-ben 
újra a külön evang. theol, akadémia mellett foglalván 
állást, kivonult a budapesti közös theologiából s theolo-
giai alapjait tervbe vett külön theol. akadémiája javára 
gyümölcsöztette. 

E közben merült fel br. Eötvös József vallás és közokt. 
ügyi miniszter ama nagyszabású terve, mely szerint ő a 
budapesti tudomány-egyetemmel kapcsolatban prot. theol. 
fakultást akart létesíteni, s e terv hatása alatt az ősök 
eszményéhez hiven ragaszkodó Prónayak és Székácsok 
kezdeményezésére tartatott meg 1869-ben az ú. n. acsai 
értekezlet, mely is az egyetemmel kapcsolatos theologiai 
fakultás gondolatát elejtvén, az önálló, teljesen felszerelt 
egyetemes evang. theol. akadémia mellett foglalt állást és 
ennek tervezetét szakrendszer alapján hat (2000 frt fize-
tés, s 400 forint lakbérrel alkalmazott) rendes és négy 
(1000 frt fizetéssel s 200 frt lakbérrel alkalmazott) rend-
kívüli tanárra], összesen 26,760 frtnyi költségelőirányzattal 
el is készítette. 

Az acsai tervezetet 1869. okt. 7. az egyet, gyűlés 
nagy lelkesedéssel elfogadván, megindultak az előmunká-
latok, de megindult azokkal egyszerre a verseny is a 
theol. intézetek között, mígnem hosszas vajúdás és harcok 
után 1881-ben az ősök eszméje, igaz, csak kezdetleges, 
szerény alakban, az egyet, gyűlésnek a pozsonyi gyüle-



kezettel kötött szerződése következtében testet öltött: a 
pozsonyi theol. intézet megszűnt s 1882/83. szept. 1-én 
megnyilt »A magyarhoni ág. hitv. evang. egyház egyet, 
theol. akadémiája Pozsonyban*. 

Ezzel a nagy célhoz egy lépéssel közelebb jutottunk, 
de bár közel másfél évtized zajlott le azóta, nem értük 
el azt máig sem. 

Az egyet, theol. akadémia ugyanis a születésében 
s más egyéb, az adott viszonyokban rejlő nehézségek, 
így főként az egyet, egyház szervezetlensége és ebből 
folyó erőtlensége miatt valóban egyetemessé s igazán fa-
kultássá válni, fejlődni nem tudott. 

E részben hátráltatólag hatott még az is, hogy az 
egyet, theol. akadémia és a más két theol. intézet egy-
máshoz való viszonya az alapítás idején közelebbről nem 
szabályoztatott. Ki volt mondva ugyan a szervezetben, 
hogy a theol. intézetek IV. tanfolyamot külföldön nem 
végzett hallgatói tartoznak azt az egyet, theol. akadémián 
végezni, de a tiszai kerület e határozatot azzal hiúsította 
meg, hogy az eperjesi theol. intézeten a nélkül, hogy a 
szakrendszert behozta s ebből folyólag a tanerőket sza-
porította volna, nagymérvű tárgycombinálással beállította 
a IV". tanfolyamot is. S a tanrendszer dolgában sem volt 
meg a kívánatos összhang. 

S mi lett az eredmény? Az, hogy az erők helytelen 
megoszlása és állandó súrlódása következtében magát a 
célt a tetemes közáldozatok dacára sem értük el sehol, 
hogy ma ott vagyunk, a hol évtizedekkel ezelőtt voltunk, 
elülről kezdjük a dolgot: meg akarjuk újra alkotni azt, a 
mit tulajdonkép már apáink megalkottak: a közös egyet, 
theol. főiskolát, hogy három fejletlen intézet helyett, ha 
máskép nem, az erők egyesítésével is, de legyen legalább 
egy erős, virágzó, nemzeti egyházunk magasztos céljainak 
mindenképen megfelelő fakultásunk. 

A történeti fejlemények azonban nyilván mutatják, 
hogy mi már magát a kérdést sem tesszük fel helyesen. 
Legalább többen a három theologia egyesítéséről beszél-
nek, holott helyesen fogva fel a dolgot, mi csakis egy, 
t. i. a már létező közös egyet, theol. akadémia eredetileg 
célzott teljes kifejlesztéséről s a más két intézet ereje 
által való megerősítéséről beszélhetünk. Mert nekünk ma 
már nem három, hanem csak két theologiai intézetünk 
van, a harmadik, a pozsonyi theol. intézet rég megszűnt, 
az már megtette a maga kötelességét: erejével s hatalmas 
erővel, erősíti a közös egyetemes theol. akadémiát, a mely 
(hiszen az alkotók egy része annak idején ép ez ellen 
tiltakozott a cím-kérdés tárgyalásánál) nem pozsonyi theol. 
akadémia, hanem »A magyarhoni ág. hitv. evang. egyház 
theol. akadémiája Pozsonyban«. 

Az egyesítés eszméje e szerint valójában nern a 
három theol. intézet egymásba, hanem csak a két testvér 
theol. intézetnek a közös egyet, theol. akadémiába való 
beolvasztásából áll. Miből szükségszerűleg következik, hogy 
a dolog lényegét tekintve, a hely kérdése itt csak másod-
rendű s inkább csak eszközi jelentőséggel bír; elsőrendű 
elvi kérdés : legyen-e egyetemes egyházunknak egy hozzá 
méltó, nagy feladatait becsülettel szolgáló theologiai fakul-
tása vagy sem ? 

Azt hiszem, az e kérdésre adandó igen felelet dol-
gában közöttünk, a kik egyházunkat és hazánkat igazán 
szeretjük, eltérés nem lehet. Azért tulajdonkép csakis arról 
lehet szó, vájjon ama cél elérése végett szükséges-e mai 
viszonyaink között épen a theologiák egyesítéséhez folya-
modnunk ? 

Dr. Masznyik Endre, 
theol. akad. igazgató. 

A nevelők országos egyesülete. 
Tételek és határozati javaslat az emberbaráti nevelőintézetek nevelői-

nek testületi szervezése és munkássága tárgyában. 

Az emberbaráti nevelés célja az egyrészt érzékszervi, 
értelmi vagy erkölcsi fogyatkozásban sinlő, másrészt a 
természetes szülői gondviselet hiányzó vagy hiányos volta 
miatt érzékszervi, értelmi és erkölcsi félszegségek veszé-
lyének kitett gyermek megmentése és emberi hivatásának 
betöltésére képesítése. Ily hivatással működnek egyrészt 
a süketnémák, vakok, hülyék nevelőintézetei és a javító-
intézetek, másrészt az árvaházak, bölcsődék, szeretet-
házak stb. 

Akár a gyermekben, akár a szülőkben észlelt érzéki, 
értelmi és erkölcsi fogyatkozásoknak az emberbaráti neve-
léssel helyrepótlása legtöbb esetben az összes tehetségek-
nek az általános nevelési törvény szerint »harmonikus 
képzése« helyett csak a hiányzó vagy hiányos képességek 
pótlására vagy kisegítésére a meglevő fejlődésképes tehet-
ségeket túlfejlesztő, teljesen individuális nevelésmód által 
érhető el. 

Ez az egyéni képességhez, hajlamhoz s öntevékeny-
séghez alkalmazkodó induetiv foglalkoztató nevelési és 
oktatási mód eltér ugyan a legtöbb más tanintézetekétől, 
de az eltérés a hiányzó képességeknek mással pótlását 
kivéve nem szükségképen való; sőt a nevelő oktatás esz-
ményét képezi mindenütt az egyéni képességekhez, hajla-
mokhoz és cselekvéshez alkalmazkodás. 

így míg egyrészt feltétlenül szükséges az emberba-
ráti nevelő-eljárások tökéletesítésére és az emberbaráti 
nevelő-intézetek lehető egységes szervezésére a hivatot-
taknak együttes tanulmányozása, testületi szervezkedése 
és munkássága, másrészről az összes nevelő-oktató inté-
zetek, sőt a házi magánnevelés módszerének is a termé-
szetrendelte induetiv eljárással termékenyebbé tétele cél-
jából fölötte kívánatos mindez intézetek vezetőinek s a 
magánnevelőknek csatlakozása az induetiv módszert fej-
lesztő szakegyesülethez. 

Az, hogy a magukban is sokféle és céljaikhoz képest 
sokféleképen eljáró emberbaráti nevelőintézetek testületi 
munkásságához még az internátusok és egyéb nevelő- és 
tanintézetek vezetői, meg a magánnevelők is csatlakoznak, 
csak látszólag nehezíti a testületi tevékenységet meg: a 
különböző eljárások alapelveit megalkotó egység épen a 
módszerben levén föllelhető, az emberbaráti nevelők tes-
tületének a köznevelőintézetek vezetőivel és a családi 
magánnevelőkkel együttes szaktársasági tevékenysége az 
induetiv nevelés-oktatási módszert hatalmasan fejlesztené 
és általánosítná; sőt épen a közös elvnek és módszernek 
a különféle intézetekben megannyiféleképen érvényesítése 
nyújtja a legtermékenyebb alapot az egybevető bírálatnak 
s az ebből kifejlődő tökéletesb nevelés-oktatási rendszernek. 

Emberbaráti nevelőintézeteink szervezetlenek; a neve-
lők képzése, alkalmazása, anyagi és erkölcsi helyzete or-
szágos rendezésre vár. Alapító egyének és társulatok, tes-
tületek, sőt még az államkormány majd mindannyi minisz-



teriuma is csupán a fentartás jogán maguk gyakorolják 
az igazgatást, minden alapszervezés nélkül. Van a föld-
mívelési, az igazságügyi, a kereskedelmi, a belügyi, a pénz-
ügyi és — legkevesebb a közoktatási miniszter hatósága 
alatt emberbaráti nevelőintézet. Kormányzásilag a belügyi 
tárcához van a legtöbb intézet beosztva, holott természet-
szerűleg egyedül a közoktatási miniszternek képezné jogát 
és tisztét a legfőbb felügyelet és igazgatás. Országos szer-
vezés és ennek a közoktatási kormány által keresztülvitele 
az egyedüli, mi az emberbaráti nevelőintézetek egészséges 
és gyors fejlődését s nevelőinek érdekeit biztosítja. 

Ezen országos szervezést az emberbaráti nevelők 
szakegyesületének kell sürgetnie és alaposan előkészítnie. 
Itt kínálkozik a megalakítandó orsz. szaktestületnek a leg-
fontosabb teendője kifelé agitálásában; az alapszabályzattal 
benső szervezkedésnél pedig még előbb ott, hogy módot 
kell találnia egyrészt az intézetfentartóknak és a rokon 
szakegyesületeknek és tantestületeknek, másrészt az egye-
sületi közvetlen tevékenységben (szerzeti, katonai) disciplina 
által korlátolt pályatársak közreműködésének biztosítására. 

Indítványozom, hogy mondja ki határozatilag a szak-
osztály (kongresszus): 

1. a >Nevelök Országos Egyesületének* megalakítá-
sát és válassza azonnal meg az ideiglenes tisztikart, mely-
nek hivatása lesz: az ügynek országszerte propagandát 
csinálni, alapszabályokat szerkeszteni, tagokat gyűjteni és 
a végleges szervezkedést még ez évben összehívandó köz-
gyűlésre előkészíteni; 

2. az alapszabályzat tűzze célul ki egyrészt az em-
berbaráti nevelés fejlesztését, a nevelőintézetek szervezé-
sét, a nevelők képzését és helyzetük biztosítását, az inté-
zetfentartóknak, a társadalomnak és a kormánynak az 
emberbaráti intézetekkel szemben követendő eljárásra 
nézve befolyásolását; 

3. az egyesület hivatásához vezető főbb eszközök : 
a tagoknak gyűlésekben és tanácskozásokban összejövetele, 
szak- és népszerű felolvasások, szakkiállítások stb. ren-
dezése, levelezés és a szak- és napisajtó útján is összeköt-
tetés az egyéb nevelés-oktatási szakegyesületekkel, intézet -
fentartókkal és vezetőkkel; 

4. azon pályatársak közreműködésének megnyerésére, 
kiket az egyl. gyűléseken résztvevésben (egyházi, katonai 
s egyéb) disciplina gátol, valamint a más szak- és köz-
művelődési egyesületeknél, tantestületeknek stb. e testü-
letben is résztvehetése céljából a gyűlésekbe képviselő-
küldés, a tanácskozmányokban, felolvasásokban, kiállítá-
sokban akár közvetlen, akár képviseleti közreműködés, a 
levelezés és egy szakfolyóirat indítása állapítandó meg; 

5. a titkár mint szerkesztő azonnal indítsa meg a 
»Nevelök folyóiratát« két havonként (tehát ez évben 
három számmal) megjelenő szakközlönyt, mely az évi 
hat korona tagdíj fejében minden tagnak megküldetik, 
mások által ugyanannyi díjért rendelhető meg. 

Eötvös Károly Lajos. 

T Á R C A . 

Dicséreteink szerzői. 
Mostani énekeskönyvünk történetével, az abban fog-

lalt »dicséretek« szerzőivel s ezeknek életével az önálló 
műveknek s folyóiratokban vagy lapokban megjelent cik-
keknek egész sorozata foglalkozik. 

A nagy Tóth Ferenc már 1823-ban megírta »Éneklő 
kar*-át. 

Révész Imre 1866-ban adott történelmi közleménye-
ket >A magyarországi reform, egyház közönséges Énekes-
könyvéről*. 

Kálmán Farkas 1880-ban írta meg, »Éneklő-kar« 
cím alatt a dicséretszerzők életrajzát. 

Debrecenben már 1814-ben megjelent egy kis nyom-
tatvány, mely az új énekek szerzőit betűrendben sorolja 
fel. E rövid jegyzék újra lenyomatott a Sárospataki Füzetek 
I. évfolyamának 660 — 661. lapjain. 

Szathmáry József nagy értekezése: »A ref. templomi 
énekeskönyv története* a Protestáns Szemle 1892. évfolya-
mában jelent meg. 

Ez értekezéssel kapcsolalban a 'Sárospataki Lapok* 
1893. évfolyamába Czinke István, Szathmáry József, Révész 
Kálmán (két ízben) és dr. Tüdős István írtak idevonat-
kozó cikkeket, melyek által a kérdés véglegesen tisztázva 
lett s dicséreteink szerzőinek sorozata kritikailag és hite-
lesen megállapíttatott. 

Legközelebb e Prot. Lap 23-ik számában Szekeres 
Mihály közöl egy sorozatot dicséreteink szerzőiről. 

»Jegyzetem nyomán írtam meg a fentieket — mondja. 
Ha tévedtem, forrásom tévesztett meg, és a kiigazítást szí-
vesen veszem*. 

Valóban igen zavaros forrásból merítvék e jegyzék 
adatai. Sokra menne minden tévedését, botlását egvtől-
egyig felsorolni. Példaképen csak két tételt hozok fel: 
Lengyel József Sz. M. forrása szerint 30, * voltaképen 
azonban 38 éneket írt. A 67. 68. dicséreteket Kleist német 
költő írta. Lengyel csak fordította; ellenben L. írta a 168., 
185., 222. dicséreteket, valamint hal felálló éneket, melye-
ket azonban Sz. M. Lengyelnél nem említ. Varga István 
debreceni professor, később szikszói lelkész, kinek Sz. M. 
különös dicséret mellett a 35., 36., 63. énekeket tulajdo-
nítja, egyetlen egy dicséretet sem írt, mert a felhozott 
három valóban szép ének igen-igen régi. valószínűleg a 
reformáció korából való. A 35. dicséret már Szegedi Ger-
gely 1569. évi énekeskönyvében megvan; a másik kettő 
is azon korra mutat. Varga István csak igazította a 36. 
és 63. dicséreteket, Benedek Mihály pedig a 35-iket. 

Azokat, kik érdeklődnek e kérdés iránt, utalhatnám 
a felsorolt forrásokra, ezek közt különösen a Sárospataki 

* Ha egyenként megszámláljuk a Sz. M. szerint Lengyel 
énekeit, nem 30, de 31 éneket találunk; hasonlóképen Keresztesi-
nek 35 énekét sorolja fel s mégis azt mondja, hogy 32 éneket írt! 



Lapok 1893. évfolyamának fentebb megjelölt cikkeire; 
mivel azonban igen kevés olvasó van oly helyzetben, 
hogy azon források mindegyike kezénél legyen s azokat 
birálatilag áttekintve, némelyiket közülök megjavítva, maga 
állíthassa össze dicséreteink szerzőinek hiteles és helyes 
jegyzékét; mivel végre egy hibás sorozat után nagyon 
szükséges és kívánatos egy hiteles és helyes jegyzék köz-
lése : bátorságot veszek magamnak arra, hogy az általam 
kritikailag összeállított sorozat számára, melynek minden 
egyes pontjáért felelősséget vállalok, e Lap hasábjain he-
lyet kérjek. 

Énekes könyvünkben a 150 zsoltár után 15 felálló 
ének és 338 dicséret, vagyis összesen 253 ének van. Ezek 
közül 77 régi, vagyis a revisio előtti időből való. Szer-
zőiket felsorolni hosszadalmas lenne; Révész Imre vagy 
Kálmán Farkas müvében bárki is utánok kereshet. Most 
csak egyszerűen megjelölöm a régi énekeket, melyek is a 
következők: 5. 8. 16. 17. 23. 25. 26. 28. 29. 35. 36. 37. 
42. 43. 47. 48. 61 63. 64. 65. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 
76. 81. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 
116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 137. 138. 139. 
140. 141. 142. 144. 145. 146. 153. 154. 155. 156. 157. 
162. 163. 165. 166. 167. 171. 172. 173. 176. 177. 179. 
190. 200. 229. Vr. 1. Yd. 3. Kr. 1. Kd. 1. 

Az új énekek száma, a melyek t. i. az új énekes-
könyvben jelentek meg először, összesen 176. Betűrend-
ben közlöm a szerzők nevét az általok írott énekekkel 
együtt. 

Bacsó János 194. 
Balogh Ábrahám 199. 
Balogh Mózes 4. 
Balogh Pál 198. 202. 203. 205. 
Bátori István 3. 22. 33. 237. 238. 
Beregszászi Pál 181. 182. 188. 206. 216. 
Böszörményi Pál 234. 
Breznai István 225. 
Budai Ézsaiás 6. 27. 
Diószegi Sámuel Vr. 4. Kr. 5. 
Fazekas Mihály 127. 
Földvári József 189. Vr. 2. Vd. 2. 
Gál András 180. 187. 193. 218. 
Horváth Ádám 7. 9. 20. 34. 41. 59. 60. 69. 
Juhász András 207. 208. 209. 212. 213. 
Kérészi Ábrahám 46. 49. 
Keresztesi József 2. 12. 14. 18. 31. 32. 38. 52. 56, 

79. 96—1.06. 150. 151. 159. 164. 169. 178. 183. 186. 
191. 197. 201. 219. 223. 226. 228. 230. 

Kiss Áron 51. 
Kovács József 148. 149. 161. 
Lengyel József 1. 13. 19. 30. 39. 55. 66. 78.80. 

82. 84—91. 94. 95. 147. 158. 168. 185. 192. 196. 220. 
221. 222. 227. 231. 233. Vr. 3. Vd. 1. Kr. 2. 3. 4. Kd 2. 

Liszkay Sámuel 224. 232. 
Lukács István 53. 57. 133. 134. 135. 136. 
Nádaskay András 44. 
Nádaskay József 215. 

Nagy István 15. 40. 54. 58. 124. 125. 126. 128. 
129. 130. 131. 132. 

Németi Mihály* 143. 
Palotzi Pál 214. 
Szakács Mihály 235. 
Szentgyörgyi Kemény János 174. 
Szentgyörgyi József 77. 83. 92. 152. 160. 236. 
Szilágyi Bálint 50. 
Szilágyi Mihály 10. 11. 24. 
Szűts György 45. 
Tóth István 184. 217. 
Zámbori Ferenc 170. 
Vályi Nagy Ferenc 175. 195. 210. 211. 
Ismeretlen szerzőtől való 204. Kd. 3. Kétes (Lengyel 

József vagy Horváth Ádám) 21. 

Fordítottak: Kiss Áron 62. Lengyel József 67. 68. 
Nagy Mihály 93. 

Most már összegezzük az adatokat, kijelölve az 
egyes szerzők által írott dicséretek mennyiségét. 

Lengyel József 38 
Keresztesi József 37 
Nagy István 12 
Horváth Ádám 8 
Lukács István, Szentgyörgyi János 6—6 12 
Bátori, Beregszászi, Juhász 5—5 . . . 15 
Balogh Pál, Gál Andr, Vályi Nagy 4—4 12 
Földvári, Kovács, Szilágyi M. 3—3 . . 9 
Budai, Diószegi, Kérészi, Liszkai, Tóth 2—2 10 
A többi 16 szerző 1 — 1 . . . . . . 16 
36 szerző írt 169 
Ismeretlen 2 
Kétes 1 
Fordított . 4 

~ 176 

Különösen kiemelendőnek tartom, hogy a felsorolt 
36 szerző közül 20 a tiszáninneni egyházkerületből való. 
Igaz, hogy egyik tiszáninneni szerző sem szerepel annyi 
dicsérettel, mint p. o. Lengyel és Keresztesi, kiknek 75 ének 
örökíti nevét: azonban határozottan feltűnő és dicséretre 
méltó jelenség, hogy századunk elején a szent poétáknak 
több mint fele a mi egyházkerületünk papságából került 
ki. Vajha így lenne a jövő énekeskönyvének alkotásakor 
is; vajha az a szellem, az a hit, mely e dicső elődöket 
éltette és lelkesítette, élne, hatna az utódokban is, nem-
zedékről nemzedékre! 

Kassa. Eévész Kálmán. 

* Németi éneke 301. szám alatt a régi Énekes könyvben is 
megvolt ugyan, de az átdolgozó, Földvári, annyit változtatott rajta, 
hogy újnak vehető'. 



Különböző örömök. 
3. A Krisztus taní tványainak öröme. 

Mikor legutóbb a Vezer partján sétáltam, két hajó 
vonta figyelmem magára. Az egyik nyilván hollandi hajó 
volt, mert ott tündöklött oldalán ez a név: »Onderneming« 
(vállalkozás); a másik neve nem árult el semmiféle nem-
zetiséget. Nevét egy ma már holt nyelvből vették. Mégis 
megérti minden félművelt ember is. A név így hangzik: 
»Mementó mori!« Közvetlenül egymás mellett állott a két 
hajó s mindkettőt ugyanannak a folyónak habja csap-
kodta körül. »Jean qui rit et Jean qui pleure* mondá 
velem jött barátom, mikor figyelmeztettem a két névre. 

Bennem pedig az a gondolat villant meg, hogy e 
két név tulajdonképen két jelszót, két világnézetet fejez 
ki. »Vállalkozás!« Ez a bátorság, tetterő és munkakedv-
vel bíró ember jelszava. Hajója, a dagadó vitorlák segít-
sége mellett, keresztül tör a habzó hullámokon. »Mementó 
mori!« kiáltja a másik hajó rémkomoly kapitánya. »Kö-
rös-körül ezer veszély, ellenség és szirtek fenyegetnek. 
Hajónkat is meglepte már az ellenség, a romlás. Minden 
percben végünk lehet*. 

Az emberiséget, is két nagy csoportra lehet e szerint 
osztani. Új meg új vállalkozásokon törni a fejet, mindig 
csak nyerni és szerezni, ebben telik el sok ember élete. 
Nem lehet csodálni, ha sokszor az ilyenek idővel kime-
rülve és csalatkozva összeroskadnak vagy átmennek azok 
táborába, a kik zászlajukra a »Memonto mori!« jelszót 
írták. A kiknek bölcsesége abban áll, hogy e földön min-
den hiú és bizonytalan; nincsen semmi, a mi szeretetre-
méltó. Lebegjen hát mindig szemünk előtt a halál. 

Az ilyen gondolatok megvannak a szerzeteseknél, 
bizonyos pietista irányzatokban és a pessimistáknál. 

Vájjon melyik világnézletet vallja magáénak az evan-
gelium ? Van elég ember, a ki részint büntetésreméltó 
tudatlanságból, részint rosszakaratból, azzal vádolja a 
keresztyénséget, mintha az főleg a: »Vanitas vanitatum«!-ot 
és a > Mementó mori !«-t prédikálná. Ha igazuk van akkor, 
a keresztyén vallás, kegyetlen vallás. Akkor inkább a nyel-
vem harapom le, mintsemhogy olyasmit prédikáljak, a mi 
embertársaimtól még azt az ő kevés életkedvüket is el-
rabolja. No de hála Istennek a keresztyén vallás positiv 
valami. Az nem vesz el, hanem ad. És ha elvesz, akkor 
is csak azt veszi el, a mi terhel, a mi megront minket. 
Arra a kérdésre pedig, hogy melyik világnézetet vallja 
magáénak az evangelium, az a felelet: egyiket sem. Nem 
szorul bizonyításra, mennyire int az evangelium, hogy ne 
veszítsük el lelkünket, földi, világi vállalkozásokban. De 
az sem igazi keresztyénség, ha a halál fölött töprengünk 
és mindeneknek hiúsága és múlandósága feletti komor 
bölcselkedésekkel töltjük időnket. A keresztyén ember arra 
törekszik, hogy a véges időben olyan életre tegyen szert, 
mely többé el nem múlik s ez az örök élet. Az apostolok 
nem azt hirdetik: »mementó mori!« hanem: »Ragadd 
meg az örök életet, mely a Jézus Krisztusban adatik meg 
néked!« Ez legyen a te első és legfontosabb vállalkozásod. 

Ez adjon irányt a te többi vállalkozásaidnak. És meglásd, 
nem jársz rosszul! A ki egyszer biztos az örök élet felől, 
az nem töpreng a halál felett, az nem fél a haláltól. Az 
ilyen ember lehet igazán boldog, mert ő tudja, hogy neki 
olyan élete van, a mely a síron túlra is kiterjed. Ezt az 
életet pedig az adja meg, ki így szólt: »Én vagyok az 
élet!« 

Jézusnak a tanítványokhoz intézett beszédeinek s 
a velük való társalgásának az volt a célja, hogy az Ö 
öröme bennük maradjon és beteljék (Ján. ev. 15, 11.). Ez 
az öröm lényegesen különbözik a világ örömeitől. Ha már 
(a mint Arndt Móric Ernő mondja), az igazi öröm is 
»komoly dolog*, még inkább az, az a legfenségesebb 
öröm, a mit Jézus ad az övéinek. Mert ha Jézus azt 
igérte tanítványainak: Békességet hagyok nektek, de nem 
úgy adom én néktek, mint e világ adja, akkor az örömre 
is áll, hogy ő azt nem úgy adja, mint a világ. 

Lássunk egy példát. Mikor Üdvözítőnk felszállott a 
mennybe, tanítványai nagy örömmel térének meg Jeru-
zsálembe, mindenkor dicsérvén és áldván az Urat. (Luk. 
ev. 24. 50—54.) Mi volt itt tulajdonképen az örvendetes. 
Látszólag semmi. Vagy még a semminél is kevesebb. A 
természeti ember örül, ha kiviheti azt. a mit akar. Már 
pedig Jézus ép mennybemenetele előtt utasította vissza 
tanítványainak egyik legforróbb kívánságát, hogy t. i. ő 
alapítaná meg az Izrael országát. A természeti ember 
örül továbbá annak, ha van kilátása a világban fényre, 
dicsőségre, haszonra, élvezetekre. Üdvözítőnk meg olyan 
munkát bízott a tanítványokra, a mely után gúnyt, gyű-
löletet, szenvedést, üldöztetést és végül martyr halált 
várhattak. Úgy küldötte őket ki, mint juhokat a farkasok 
közé. Ő nyiltan megmondotta nekik, hogy olyan sors vár 
rájuk is e világban, mint a milyen az övé volt. Hogy 
még a kegyesek is Istennek tetsző dolgot vélnek csele-
kedni, ha életük ellen törnek. S mindehhez most még el 
is távozott tőlük s egyedül hagyta őket, legalább külsőleg 
tekintve. 

A tanítványokat bizony nem sok reménynyel kecseg-
tette az élet. És mégis teljes vala s teljes maradt ő ben-
nök az öröm még akkor is, mikor pünkösd után a Krisz-
tus ellenei, dámoni hatalmának egész áradata zúdult 
ellenük. (Ap. csel. 5, 33, 40—42.) Mikor a pokol vette 
Istvánt körül, még akkor is olyan volt az ő orcája, mint 
az Isten angyalának orcája. (Ap. csel. 6.) Miután a sze-
recsen komornyik megkeresztelkedett a Jézus nevére, öröm-
mel megyen vala az ő útján. (Ap. csel. 8.) De hová 
vezetett az ő útja ? Vissza az áthiopiai pogány világ sötét 
éjszakájába. És mindenütt a cselekedetek könyvében lát-
hatjuk, hogy az, a ki igazán keresztyénné lett, annak lelke 
nagy örömmel telt be. Habár rossz időket élt és rossz 
csillagok jártak akkor is már. 

De micsoda sajátságos öröm ez? Nos, ez a Jézus 
öröme. Tehát nemcsak a Jézus feletti öröm, hanem 
ugyanaz az öröm, a mi a Jézusban is élt és a melyet 
mi most megismertünk. Miként Jézus egynek tudta magát 
az Atyával, úgy azok a Jézus által is felbonthatatlanul 



egyek voltak vele és tudták, hogy semmi sem választja 
el őket boldogító szeretetétől. Tudták, hogy az, a ki min-
den gyengeségök mellett megkezdte bennök munkáját, az 
minden gyengeségök dacára el is fogja azt végezni a maga 
nagy napjáig. Annyira biztosak az Isten kegyelmes jelen-
létéről ; annyira biztosak a legmagasabb cél felől. 

És a mi feladatukat, az evangelium terjesztését illeti, 
e földön, az is nagyon, de nagyon nehéznek, szinte lehe-
tetlennek tűnt fel a tanítványok előtt, ha önmagunkra gon-
doltak. Úgyde ezt nem volt szabad tenniök. Ez az, a 
miről egészen le kell szokni. Mert királyuk, a Jézus 
Krisztus, azt mondja nekik: »Nekem adatott teljes hatalom 
mennyen és földön«. A ki közülök ebben bizik, az gyen-
geségnek tartja azt, a mi a világ előtt hatalom és a mi 
a világ előtt gyalázat, az ő neki dicsőség, a mit a világ 
veszteségnek ítél, az neki épenséggel nyereség. A Krisztus 
tanítványának szilárd meggyőződése, hogy a nagy és 
dicső győzelemre vezető út, sok szenvedésen és megaláz-
tatáson visz által. 

És így fogva fél a munkát, nem nyújt az talán 
örömöt az embernek ? Vagy nem látjuk-e kedvteléssel, ha 
a holt, nyers márvány oszlopból szép emberi alakot for-
málhattunk? De mennyivel nagyobb boldogság, ha olyan 
munkában vehetünk részt, melynek az a célja, hogy ezt 
a holt világot egy új életnek lelkével hassa át. Missziói 
munkálkodásuk közben nemcsak János, hanem a többi 
apostolok is mindig látták a minden nemzetségből, ága-
zatból, népek és nyelvek közül való megszámlálhatatlan 
sokaságot ott állani az Isten trónja előtt (Jelenések Könyve 
7, 9.) — azokat látták ott állani az Isten trónja előtt, a 
leiket munkálkodásuk által megnyertek az Úrnak. Vájjon 
nem örülhetünk-e mi is ennek? 

Kérdem, nem öröm ez ma is még ? Hiszen az első 
keresztyének öröme, az minden idők keresztvéneinek szól. 
Mert mindenkor egy a mi üdvbizonyosságunk, egy a mi 
reménységünk, egy a mi munkánk itt e földön, hogy t. i. 
kiki a maga helyén, a maga körében, nyerjen meg lelke-
ket az Úrnak. Ez így volt 1800 év előtt; ez így van ma 
is s ez így lesz 1800 év múlva is. A léleknek gyümölcse 
egyszer s mindenkorra :öröm. »Az Istennek országa békes-
ségben és a szent Lélek által való örömben áll«. Ez a 
kifejezés »Szent Lélek által való* nem korlátozása, kiseb-
bítése az öröm fogalmának. Ellenkezőleg az által kapja 
meg az öröm örökkévaló jellegét, hogy a Jézus szent 
Lelke által teremtetett, hogy az a Lélek neki eleme, a 
lég, melyben a lelki ember lélegzik. 

Összegezve az eddig elmondottakat, abban áll a ke-
resztyén ember öröme, hogy Isten gyermekének tudja 
magát és tudja, hogy van neki irgalmas Istene. így előtte 
mind az, a mi szép e világon, még egyszer oly kedves, 
mivel benne az Isten áldását és az Isten kezének nyo-
mait látja. Akár van valamije, akár nincs semmije sem, 
ő mindig nyugodt. 0 bizton érzi magát az Úr kezében. 
Öt nem ejtheti semmi sem foglyul. Neki fejedelmi sza-
badsága van és hatalmat gyakorol a világ felett. Habár 
az nem érti őt. Embertársaitól teljesen független, különben 

szívesen szolgál nekik. Ö tudja, hogy Istentől kapta ne-
mességét, ha tetszik, kinevethetik az emberek, dühönghet-
nek ellene, őt az nem bántja. Ezért van, hogy a fogoly 
és megkötözött Pál apostol, olyan méltósággal mondhatja 
királyi bíráinak: Kívánnám Istentől, hogy ti olyanok let-
tetek volna, mint a minémű én! Ezért örült Luther éle-
tének még legsötétebb napjaiban is. Innen ered minden 
józan keresztyénnek életvidámsága. Hogy is lehetne ez 
másképen, ha egyszer rendületlenül hiszünk az Isten 
jelenlétében ? 

Már az ó-testamentumból is látjuk, hogy ez az 
Isten jelenléte felőli bizonyosság erőt ad az Isten szolgái-
nak. így érthető meg, hogy Ábrahám örvendező ember; 
hogy József megkené fejét olajjal. E miatt énekel Dávid 
dicsénekeket még akkor is, a mikor mindenki ellene for-
dult. És viszont, ha Ilyés kimegy a pusztába, meg akar 
ott halni s ily szomorú fohászt bocsájt Istenhez: »Elég 
immár az én életem; most óh Uram, vedd el az én lel-
kemet!* — mi más ennek az oka, mint az, hogy ő Istentől 
elhagyatva érezte magát.. Miért érezte magát Ilyés elha-
gyatva, mert nem akarta hinni, hogy az Úr még ott 
lakozik népe között. De a mikor megismeri az Ur jóvoltát, 
örvendezve emeli fel a fejét, karja újból megerősödik a 
munkára, küzdelemre. 

így volt ez már az ó-szövetség idején. Mennyivel 
inkább kellene nekünk örvendezni. Mi az új-szövetség 
gyermekei vagyunk. Hozzánk oly közel jött Isten a Jézus 
Krisztusban, a ki által ismét Isten gyermekeivé lehettünk. 
Es az a feletti örömünket egyéb senki és semmi meg nem 
zavarhatja, hacsak nem a mi saját bűnünk vagy az, hogy 
állandóan hűtlenekké leszünk Istenhez. A mi örömünk 
tehát nem függ a változó viszonyoktól. Különben a viszo-
nyok szerint az majd ilyenné, majd amolyanná lenne. 
Örömünk attól sem függ, hogy jó vagy rossz sorsunk van 
az életben. Megengedem bár, hogy sorsunk szerint hol 
könnyebb, hol nehezebb az örvendezés. Teljesen azonban 
semmi sem foszthat meg minket az örömtől. E felől nincs 
kétség, de a felől sem, hogy az irgalmas Isten, ki jobban 
ismeri a mi gyengeségeinket, mint mi magunk, hogy ez 
nem vet el minket az ő orcája elől, ha a megpróbálta-
tások órájában, bátorságunkat veszítve, csüggedés, bánkó-
dás vesz erőt rajtunk. Csakhogy aztán mi se mulaszszuk 
el ilyenkor azt, hogy magunkba térjünk és beismerjük: 
ha szilárdabb lenne a mi hitünk, akkor még könyhulla-
tásunk közben is örvendezhetnénk az Úrban. 

Az a kérdés tehát, örvendezhet-e az ember még 
akkor is, ha Isten őt elhagyott, magányos utakon vezérli, 
ha boldogtalan házasságban él, ha súlyos testi nyavalyák 
kínozzák, ha óriási felelősséggel járó állása van, az a kér-
dés nem kérdés többé, mert tényleg meg van már oldva. 
Nemcsak Istennek ama gyermekei által oldatott meg a 
kérdés, a kikről a biblia szól, hanem megoldatott és foly-
ton folyvást új meg új megoldást nyer azon igaz keresz-
tyének által is, a kik nagyon sanyarú viszonyok közt élnek. 

Ha van valakinek szeme a látásra, az minden sok 
keresgélés nélkül elég élő példát talál, melyből láthatja, 
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hogy a földi szenvedés dicsőséget szül és hogy ennek 
következtében lehetséges nekünk: >dicsekedni a szoron-
gattatásokkal.« Mindamellett hadd beszéljek el még vala-
mit. Egy szolgáló, még pedig árva leány, ki már korán 
gyermeki hittel ragaszkodott a Jézushoz, 16 éves korában 
elszegődött valahová. Úrnője idegbajos, gyanakvó, örö-
kösen lehangolt és elégedetlen asszony volt. Fél évnél 
tovább nem is bírta ki nála egy szolgáló sem. Marit a 
16 éves leányt is figyelmeztették erre. És mit felelt ? 
»Szegény asszony! mily nagy szüksége van valakire, a ki 
boldog, valakire, a ki szereti a Jézust és ezért szereti 
embertársait is. Én nem nyugszom addig, míg ez a sze-
gény asszony is boldoggá nem lesz.* Mari nem nyugo-
dott. Mari ott maradt. S mikor 12 év múlva egy öt gye-
rekkel vesződő özvegy embernek lett a felesége, asszonya 
megáldotta őt s így szólt hozzá: Általad megadta Isten 
nekem az életet, a földi — és az örökéletet. 

Kedves keresztyén társam, ha te azt állítod : a világ 
téged megvet, elhagy, félreismer, nem szeret, bőszüld meg 
magad azzal, hogy a Jézus szeretetének erejénél fogva, 
kétszeresen szereted felebarátodat. És ha így csak egy 
lelket nyersz is meg az örökéletnek, mily áldás az rád 
nézve s arra a lélekre nézve. 

Ismertem én gyári munkásokat is, a kik nehéz és 
unalmas munkát végeztek, de életük mégis derült volt 
mindig, mert az Isten népének békessége lakozott bennük. 

A kinek megvannak a hires Gelzer tanár »Útle-
írásai*, az említést talál bennök egy vak asszonynyal történt 
találkozásról. Iktassuk különben ide a tanár saját szavait: 

E. svájci úrnő Hofwylban, magához fogadott és 
ápolt egy szegény vak asszonyt. Az asszony sok éven át 
volt Bernben. Ott mindenki ismerte már a »vak Eisy«-t. 
így hívták azt az áldott jó lelkületű, kegyes öreg asszonyt. 
Kérésemre hozzánk is eljött citerájával a 72 esztendős 
nő. Engem úgy üdvözölt mindjárt, mint valami régi jó 
ismerőst. Azután kedvenc énekei közül elénekelt egy párt. 
Kedves, megható hangja volt. Az elénekelt énekek közül 
az elsőt már kora ifjúságában tanulta, és a mint mondja, 
sokszor merített belőle vigasztalást. 

Fel is jegyeztem magamnak, mert mi tagadás benne, 
keresetlen egyszerűsége mellett rám is hatott az ének, 
mely így hangzik: 

Óh milyen jó oda fenn a fényes mennyben! 
Ha hited van, tiéd a menny, tiéd itt lenn 

Óh a mennyben nincsen éjjel, nincsen sötét, 
Köd és felhő nem borítja élted egét. 

Sírás sincs ott, nincs búbánat, nincs szenvedés, 
Hálaadás lakozik ott s örvendezés. 

Ott a mennyben Jézusával egy a lélek, 
Megpihen a fáradt vándor és feléled. 

Oh milyen jó, én is oda híva vagyok. 
Megváltómnak nagy kegyelme reám ragyog. 

Jó Istenem adj erőt, hogy felszárnyaljak 
A mennybe, hol hozsannát zeng minden ajak. 

»Semmi sem szórakoztathatott volna engem inkább* 
írja Gelzer tanár, mint a vak Eisy egyszerű éneke. Mert 
úgy éreztem, mint hogyha áldozati füst szállana ég felé 
a hamisítatlan szív tiszta oltáráról. 

Bizony én el is hiszem, hogy az élvezet lehetett. De 
nekünk egyúttal fényes bizonyítékul szolgálhat a tekintet-
ben, hogy még öregségünkben és a vakság éjjelében is 
örvendezhetünk; hogy még akkor is, ha »kegyelemke-
nyeret* kapunk mástól, a királyoknál is gazdagabbak lehe-
tünk. Ez egészen más, mintha a szinház istenített primadon-
náját hallja valaki, kinek hangja meglehet »elbájoló szép*, 
de szivét feldúlta a tetszvágy, irigység és kéjvágv s a ki 
életuntságtól gyötörve, talán már holnap mérget vesz. A 
vak nőben élet volt, olyan élet, mely felett nem diadal-
maskodhatik a halál. És mert ilyen élet volt benne, azért 
volt öröme is. Ez az örök ifjúság a 72 esztendő dacára. 

Te is elnyerheted az örök ifjúságot, ha bizlos vagy 
a világosságban élő szentek osztályrésze felől. Hilty tanár 
állítása szerint »az életben bátorságra és alázatosságra 
van szükségünk. Külön-külön mindegyik ártalmas. Mivel 
az alázatosság, hitbátorság nélkül félénkséggé lesz. Hit-
bátorság alázatosság nélkül, az ugyan nem igen létezik 
és ba léteznék, akkor is csak büszkeségre vezetne, olyan 
büszkeségre, mit nyomban követ a bukás. Alázatosság és 
bátorság együvé tartozik. Az igazi hitbátorság és a helyes 
alázatosság együtt is van mindig. A kettő egy forrásból 
fakad, az Isten kegyelmének tapasztalásából. Ha beisme-
rem, hogy Isten kegyelméből vagyok a mi vagyok, akkor 
nem lehetek más, mint alázatos. De ha azután tudom, 
Isten kegyelemből adott nekem hatalmat, hogy az ő gyer-
mekévé lehessek, akkor olyan bátorság és öröm tölti be 
lelkem, mit semmi a világon meg nem rendíthet. »Mert 
semmi sem képes elszakítani minket az Isten szeretetétől. 
(Róm. lev. 8, 38, 39.) >Azért diadalmaskodunk az által, a 
ki minket szeret*. 

A kiben él ez a biztos tudat, az már is megnyerte, 
az »örök ifjúságot*, abban él a Jézus öröme, az igazi öröm. 

Funcke után Biberauer Richárd. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Krisztus az én életem Egyházi beszédek. Irta Zábrák Dénes, 
soproni evang. lelkész. II. kötet. Sopron. Litfass K. nyomdája. 

1896. 8°, 219 . 1. 

A perikopa rendszerében szentháromság vasárnap-
jától számított 13 prédikációt, egy konfirmációi, egy koro-
názási és egy millenniumi beszédet s ugyanazon alkalomra 
való éneket ad e füzet. 

Az ú. n. epistolák többnyire parabolák lévén, ezeket 
nem homiliaszerüen, hanem analitice tárgyalja, kivonva 
belőlük egy tételt, a beszédben ezt bizonyítja, magyarázza, 
alkalmazza az ev. atyafiaknál szokásos módon, t. i. legelői 
mindég egy verses suspirium, azután egy bevezetés, erre 
jön a szentlecke (az alapige), azután megint egy exordium, 
abból kerekedik ki a tétel és felosztás. 

Hogy mért van ez így az ev. atyafiaknál még most 



i-, nem tudom. Annyi bizonyos, hogy nem szükséges 
kelléke a prédikációnak. Sőt fölösleges egy beszédhez két 
bevezetés, ép ügy, mint egy hymnusboz két preludium. 
Különösen elhagynám a verses elő fohászokat, már csak 
azért is, hogy a versmérték és rím ne kényszerítsen nyelv-
tani és logikai botlásokra, mint ime Zábrákot, mikor így 
fohászkodik fel: 

Tégy bölcs' s erőssé Istenem. (108. lap.) 
Átalában feltűnő módon szeretik ev. kollegáink a 

verselést. A régi jó mesterek, Kis János, Székács is éltek 
vele — só gyanánt. De Zábrák már tele hinti vele a lelki 
eledelt. Nemcsak az elő- és utófohász, hanem a felosztás 
is többnyire rímes. I. Ha fogy a nyáj, hü szive fáj, s 
keresi a tévelygőt. II. S ha fölleié, haza felé Szent örömre 
viszi őt (48. 1.). 

1. »Mennyből ered, onnét száll a földre le 
2. Gyakorold és mennyet teremthetsz vele* (57. 1.). 
1. »Ha szent igéjét kedveled, 
2. Ő áldását közli veled, 
3. S apostolává avat* (70. 1.). Ezek a példák csak a 

türhetőek közül valók; de hát mikor a vers- és nyelv-
tannak lába, az érthetőségnek meg nyaka törik! És ha 
csak háromszor verselne egy beszédben, de mikor egy-
egyben van töméntelen, melyekről nem tudom laikus 
voltamnál fogva kisütni, hogy idézetek-e e közbeszőtt versek 
az énekeskönyvből (és melyikből?) vagy pedig csinálmá-
nyok ? Ha ezt a sok s felesleges verselést s kettős beve-
zetést elbagynók: egy lépéssel közelebb lennénk az unióhoz. 

A mi már e beszédek tartalmát s értékét átalában 
illeti, a közönségesen felül nem emelkedik Hogy fölül nem 
emelkedik, abban gátolja a megkötött perikópa rendszer 
nyűge. A sokszor és sokféleképen felhasznált textusokból 
közönséges tehetség alig hozhat elő valami újat. De a 
mit előhoz Zábrák, legalább értelmesen, folyékony jó ma-
gyarsággal adja elő. 

Ime a füzet tartalma: 
1. Szentháromság vasárnapján. Ev. János 3., 1—15. 

(Nikodémus.) Az újjászületésről szól s mutogatja 1. Szük-
séges-e az? 2. Lehetséges-e az? 3. Megvalósul-e ben-
ned is az? 

2. Szentháromság után I-ső vasárnap. Lukács 16, 
19—31. (A gazdag és Lázár.) Ebből a textusból követ-
kezteti, hogy »a ki mint vet, úgy arat«. 1. A ki vet a 
testnek, a testtől arat veszedelmet. 2. A ki vet a lélek-
nek, a lélekből arat örök életet. 

3. Szentháromság u. 2. Lukács 14, 16—24. (A nagy 
vacsora.) E beszéd felosztása nem a textusból folyik szo-
rosan, a mennyiben csupán eme részét veszi tételül: 
* Jertek el, mert immár mindenek e lkész í t t e t tek1 . Kós-
toljátok meg és lássátok, mely igen jó legyen az Úr. 
2. Ma, ha az ő szavát hallándjátok, meg ne keményítsé-
tek a ti sziveteket. Tehát a felosztást szentírási lókus-
ból veszi. 

4. Szentháromság u. 3. Lukács 15. 1—10. (Az el-
veszett juh és drakhma). Krisztus a bűnös lelkeknek is 
kegyelmes pásztora. 1. Ha fogy a nyáj stb. (lásd fentebb.) 

5. Szentháromság u. 4. Lukács. 6, 26—42. (A mér-
ték, a szálka). Az irgalmasságról szólok. 1. Melyből ered, 
onnét száll a földre le stb. (L. fentebb.) 

6. Szentháromság u. 5. vas. Lukács 5, 1—11. (A 
genezáréti halászok.) Boldogok, a kik az Úrban bíznak, 
mert Ők meg nem szégyenülnek. 1. Ha szent igéjét ked-
veled stb. (Lásd fentebb.). 

7. Szentháromság u. 6. vas. Máté 5, 20—26. (Jézus 
a törvényt magyarázza »Ne ölj« stb. Elmélkedjünk az 
ötödik parancsolatról. 1. Mit tilt ez? 2. Mit követel? 

8. Szentháromság u. 7. vas. Márk 8, 1—9. (Hét 
kenyér.) A jólét forrását ól szól. Forrás az: 1. Az isteni 
félelem. 2. A munkásság. 3. A takarékosság. 

9. Nyolcadik vas. Máté 7, 15—23. (A hamis pró-
féták.) Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, a kik 1. elra-
bolják mennyországtokat, 2. pokollá változtatják földi él-
teteket. 

10. Lukács 16, 1—9. A liamis sáfár példája mire 
int ? 1. Ismerd meg önmagadat. 2. Gondolj a számadásra. 
3. Élj az idővel. 

11. Lukács 19, 41—48. Jézus sír Jeruzsálem sorsán. 
Ez alapon alkalmi szentistvánnapi hazafias beszédet mond, 
reflektálván az ezredévi ünnepségekre is, az igazi haza-
szeretetről., mely 1. mély érzésben, 2. komoly intésben, 
3. erélyes cselekvésben nyilvánul. 

12. Lukács 18, 9—14. (A farizeus és publikánus.) 
Az áldásos templombajárás kellékei: 1. Szent áhitat, mely 
Isten házába vonz. 2. Őszinte alázatosság, mely kegye-
lemért eped. 3. Komoly elhatározás, mely újjászületve az 
Urunk utaiban jár. 

13. Márk 7, 31—37. (A néma meggyógyítása.) 
Effata, nyilatkozzál meg. Tekintsük 1. a nyomort, mely 
e mondást szükségessé teszi. 2. A módot, melylyel az Úr 
azt érvényesíti 3. A célt, melyet az által elérni akar. 

14. Konfirmációi beszéd. Máté VII. 24—27. alap-
ján. Légy bölcs keresztyén. 1. Üdvöd házát építsd kőszik-
lára. 2. S zúgjon szélvész bár s a vizek árja. 3 Bizton áll 
az, s örök nap süt rája. 

15. A koronázás 25 éves emlékünnepén. Nem olvas 
fel alapigét. hanem kezdi beszédét a megszólítás után a 
28-ik zsoltár 6—9. verseivel »Ezzel üdvözöllek, ü. gy. 
ez alkalommal, midőn dicsőségesen uralkodó apostoli ki-
rályunk I. F. J. megkoronáztatásának negyedszázados 
emlékünnepét üljük. Ezen igék tolmácsolják 1. a hálát, 
2. a lelkesedést, 3. a fohászt.* A többihez képest igen 
rövid s meglehetősen felületes beszéd. 

16. Magyarország ezeréves fennállásának emlékün-
nepén (1896. május 10.). Alapige: 100-ik zsolt. E zsoltár 
közli velünk ezredéves ünnepünk hármas jelentőségét. 

1. Örvendezzünk ma hazafias lelkesedéssel, 
2. Áldjuk az Urat buzgó háladással, 
3. Szolgáljunk neki szent bizodalommal. 
Végül jön az ugyanazon alkalomra írt 12 soros 

hat strófájú ének. A miből az látszik, hogy evangelikus 
testvéreink nem unják a hosszú énekeket és a hosszú pré-
dikációkat. 

Szentkuti Károly. 

I R O D A L O M . 

** A Magyar Mese- és Mondavilágból, Benedek 
Elek ezredévi nagy mesekönyvéből a 41—43. füzetét kap-
tuk egyszerre, melyekben gyönyörűen megírt mesék, tör-
téneti és helyi mondák váltakoznak, Széchy Gyulától illusz-
trálva. Az öt kötetbe tervezett nagy mesekönyvből négy 
kötet már megjelenvén, e füzetek tehát az ötödik kötetből 
valók, mely az őszre szintén megjelenik. A Magyar Mese-
és Mondavilág még mindig megrendelhető az elő füzettől 
számítva, 10 füzetenként 2 frt 50 krral a kiadó Athe-
naeumnál, úgyszintén kötetekben is. Egy-egy kötet ára 
diszes kötésben 3 frt, egy füzet ára 25 kr. Mutatvány-
füzeteket kívánatra ingyen küld az Athenaeum. 
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** Az ezredévi ünnepi beszédekből ismét kap-
tunk néhányat. >Az ezredik ó-év és az ezeregyedik tavasz« 
cím alatt Dicsöfi J. debreceni lelkipásztor egy 35 iapnvi 
füzetben kiadta az ó-évi imádságot, melyet 1895. dec. 31-én 
s azt a millennáris beszédet, melyet 1896. május 10-én a 
debreceni kis templomban tartott. Hit- és erőteljes imád-
ság és beszéd Ára 20 kr. — »Ezredéves örömünnep« 
címén egy másik füzet azokat az alkalmi dolgozatokat 
közli, melyeket az eperjesi kollégium ünnepélyén előadtak, 
nevezetesen dr. Szlávik Mátyás hálafohászát, Kubányi 
Béla alkalmi költeményét, llörk József ünnepi beszédét s 
végül Hamvas József ünnepi költeményét. — »Ünnepi 
beszéd« a címe annak a hazafias, tartalmas beszédnek, 
melyet dr. Horváth Ödön jogtanár Sáros vármegye tör-
vényhatósági bizottságának 1896. május 11-iki ezeréves 
díszgyűlésén tartott. Kósch Árpád eperjesi nyomdájából 
került ki és nagyon csinos kiállítású füzet. 

e g y ha z. 
Püspöki egyházlátogatás. Gyuratz Ferenc a du-

nántúli evang. egyházkerület új püspöke, folyó hó 13-tól 
17-ig meglátogatta a zalai evang. egyházmegyében levő 
anya- és leánygyülekezeteket. Püspöki útjában Ihász L. 
hathalmi nagybirtokos kisérte négy lovas díszhintóján. 
13-án reggel érkezett Kapolcsra. Délután Leányfaluba 
ment, a hol dr. Óváry Ferenc díszes diadalkaput állítta-
tott számára. Estefelé Nagy- Vássonyt is meglátogatta, a 
hol felekezeti különbség nélkül lelkes fogadtatásra talált. 
Este Mencshehjre ment, a hol a tűzoltóság, községi elöl-
járóság, gyülekezet, olvasókör lelkesen üdvözölte. Leányfalu-
tól Mencshelvig dr. Ováry Ferenc orsz. képviselő és Kleczáv 
Ferenc főszolgabíró kisérte. 

14-én a mencshelvi egyházlátogatás elvégezése után 
Szent-Autalfára ment. A község határán bandérium és 
több hintó várta. Szent-Antalfan a dalárda közreműködése 
mellett a ref. gyülekezet lelkésze, a község jegyzője és olvasó-
köri elnöke üdvözölte. A szent-antalfai gyülekezet a püs-
pöki egyházlátogatás alkalmával ünnepelte temploma száz-
éves fönnállásának jubileumát is. 

15-én Alsó-Dörgicsén és Zánlán végezte az egy-
házlátogatást. Mindkét helyen lelkesen fogadták. 16-án 
Sz'.pezd, majd Kövágó-Eörs következett. Kővágó-Eörsön 
érte el a lelkesedés és ünnepélyes fogadtatás a legmaga-
sabb fokot. Innen indult ki életpályájára Gyurátz A község 
határánál 22 kocsi és 12 tagból álló bandérium fogadta. Az 
impozáns menet mozsarok dörgése mellett s harangzúgás 
között vonult a községbe, hol a lelkész a presbyterium, a 
gyermekek nevében a tanító, a nőegylet nevében Sághváriné, 
a köveskállai ref. lelkész, a balaton-henyei ref. lelkész, az 
izraelita hitközség, s Gál Lőrinc nagybirtokos s a község 
képviselőtestülete fogadta. Az istenitisztelet után tartott 
közgyűlésen a püspök visszaemlékezésekben gazdag és 
megható beszédet mondott Közgyűlés után a rév-fülöpi 
új vendéglőben mintegy 100 terítékű bankett volt, a melyen 
az egyházlátogatást teljesítő püspök a királyra és királynéra 
emelte poharát. A püspök urat és Ihász Lajos hathalmi 
nagybirtokost, mint a zalai ev. egybazm. felügyelőjét, Tóth 
Gyula m.-vázsonyi esperes és Czuppon Sándor kővágó-eörsi 
lelkész köszöntötte föl. A bankettet jól sikerült rögtönzött 
táncmulatság követte. Este a püspök bizalmas lelkészi ér-

tekezletet tartott az egyházmegye lelkészeivel, a melyen 
buzdította s bölcs tanácsokkal látta el a lelkészeket. 

17-én volt az esperességi gyűlés, melyen a püspök 
is megjelent s szintén lelkes ovációk tárgya volt. — Az 
esperességi gyűlés után a rév-fülöpi vendéglőben 50 terí-
tékű bankett zárta be az emlékezetes egyházlátogatási 
napokat. 

Egyházi aranykönyv. A mohácsi reform, egyház 
buzgó tagja: Balázs András és felesége a templom egyik 
karzatát csinos vaslábakra, vasrostélylyal szegélyezve saját 
költségén 330 frtért megcsináltatta. Ugyanakkor a h.-lel-
kész felhívására a másik karzatot a gyülekezeti tagok köz-
adakozásból hasonló módon készíttették el, mely szintén 
330 frtba került Szösz Jánosné: Banai Tasi Mária 40 frtért 
vett díszes úrasztali terítőt, özv. Bodó Mária szintén egy 
díszes úrasztali terítőt ajándékoztak. Mily szomorú ellentét 
itt ez áldozatkészséggel szemben úgy az egyházi felsőbb-
ség, mint annak törvényes rendeletei ellen évek óta tisz-
teletlenkedő, ellentmondó, s most is fegyelmi vizsgálat alatt 
levő presbyterek, kik közül csak kettő járult e közada-
kozáshoz. 

A szatmári egyházmegye sérelme. A tiszántúli 
egyházkerület legutóbbi közgyűlésének nagy többsége nem 
engedte szavazni Biki Károly győrteleki lelkészt, ki a beteg 
Szarka Boldizsárt helyettesíti esperesi hivatalában. A szat-
mári egyházmegye a közgyűlés e határozatában sértést 
látott és június 15-én Fehérgyarmaton tartott gyűlésében 
tárgyalta az ügyet. A hevesebbek azt javasolták, hogy a 
szatmári egyházmegye szakítson meg a kerülettel minden 
összeköttetést s tagadja meg a közigazgatási költségeket 
mindaddig, míg az egyházmegye elégtételt nem kap. Végre 
is a mérsékelt elem győzött és ennek indítványára elha-
tározták, hogy sérelmüket fölterjesztik a kerületi gyűléshez 
orvoslás és elégtételadás végett. Továbbá átiratot küldenek 
a testvéregyházmegyékhez, hogy nyilatkozzanak a sérelem 
ügyében. A tiszántúli kerület közgyűlése, midőn Biki Ká-
rolytól megvonta a szavazati jogot, ezt azzal okolta meg, 
hogy a helyettes esperes esperesi jogokat nem gyakorolhat. 

I S K O L A . 

A tanügy nagyhete lesz a jövő hét, melyben az 
egyetemes tanügyi kongresszus tartja üléseit hazánk fővá-
rosában. A tanítás mindenik ágával és nemével foglalkozó 
férfiak százai, sőt ezrei fognak részt venni e nagyszabású 
tanügyi gyűlésen, mely második e nemben s bizonyára 
nemcsak szélesebb körű, de jelentőségteljesebbb is lesz, 
mint az első kongresszus, mely 1848-ban tartatott. 

A kisdevóvó intézetek szakfelügyelete tárgyá-
ban Eötvös Károly Lajos kir. tanfelügyelő következő hatá-
rozati javaslatot terjesztett a tanügyi kongresszus elé: 
Mondja ki a szakosztály (a kongresszus), hogy a kisdedóvó 
intézeteknek az elemi iskolával nevelési és tanmódszeri 
érdekből feltétlenül szükséges kapcsolatosságánál fogva el-
választhat lan levén a kisdedovó intézetek felügyelete a nép-
oktatási intézetek felügyeletétől, a külön szakfelügyeletet. 



mint önálló tanhatóságot nem kívánja; de a kisdedóvás 
egységes szervezése és fejlesztése szempontjából nélkülöz-
hetetlennek tartja, hogy 1. a tankerületi hivatalos tantes-
tületnek külön szakosztályba sorakozó kötelezett tagja 
legyen minden kisdedóvó (óvónő), és a tantestület gyűlé-
seiben résztvevés mellett évenként legalább egyszer külön 
szakosztályi ülésre is megjelenvén, ott tankerületének kis-
dednevelési ügyei felől tanácskozik és megállapodásait 
véleményező jelentésbe foglaltan a kir. tanfelügyelő elé 
terjeszti, a ki mind a kisdedóvási, mind a népoktatási köz-
igazgatás terén nagyobb egyéni felelősség mellett nagyobb 
egyéni hatóságot nyerjen; 2. a szakfelügyeletet hatósági 
jogkör nélkül ugyan, de a kir. tanfelügyelőkkel és óvó-
képezdei igazgatókkal közvetlen tárgyalás és levelezés, 
valamint a közoktatási kormányhoz fölterjesztések tétele 
útján az ország 5—6 vidéke fölött 5—6 oly kir. tanfel-
ügyelő gyakorolja, ki erre, úgy arra is kormányi felhatal-
mazást vesz, hogy a területén működő óvóképezdei igaz-
gató (esetleg mintaóvó) szakvéleményével éljen és e végből 
vele együtt is járhasson a vidék intézeteiben el; 3. ne-
veztessék ki egy orsz. szakbiztos, ki a szakfelügyelet kér-
déseiben a királyi tanfelügyelőkkel (köztük a vidékek 
szakfelügyeletére fölhatalmazottakkal és az óvóképezdei 
igazgatókkal közvetlenül tárgyal s levelez, a szükséges 
kormánvi rendelkezések iránt pedig mint a népnevelési 
ügyosztály kisdedóvó alosztályának beosztott szakelőadója 
tesz előterjesztéseket. 

A magyar ev. ref. tanítók országos egyesülete 
— kapcsolatosan a Il-ik Országos és Egyetemes Tanügyi 
Kongressussal — f évi július hó 5-én (vasárnap) d. e. 
9 órától kezdődőleg Budapesten a Lónyay-utcai ev. ref. 
főgimn. gyűléstermében alakuló közgyűlést tart, melyre 
a Magyar haza összes ev. ref. tanítóit és a tanügy bará-
tait tisztelettel meghívni van szerencsénk. Tárgyak: 1. Az 
ev. ref. egyház és iskolák hazafias szolgálatai az ezeréves 
Magyar hazában. Előadó: Sinka Lajos, krassói ev. ref. 
tanító. 2. Az ev. ref. tanítók részvétele az Országos Tan-
ügyi Kiállításon. Előadó: Nagy László, budapesti tanító-
képző tanár. 3. Az ev. ref. tanítók országos egyesületi 
mozgalmainak ismertetése. Előadó : Dobó Sándor, hajdú-
böszörményi ev. ref. tanító. 4. Indítványok, folyó ügyek. 
5. Tisztújítás, a megerősített alapszabályok értelmében. A 
szervezkedési költségek fedezésére »Tagsági jegyek* bo-
csáttatnak ki, melyek belépéskor a pénztárnál egy koro-
náért válthatók. Ezzel az alapszabályok egy példánya díj-
mentesen jár. A gyűlés tagjai számára egy Album fog 
kitétetni, hogy abban az ezeréves Magyarország ünnepi 
évében tartott alakuló közgyűlésünkben részt vett tagok 
nevei megörökíttessenek. Tisztelettel kérjük e célból az ott 
megjelenő tagtársakat, hogy ez albumba belépéskor nevei-
ket, állásuk és lakhelyüket egyben sajátkezűleg bejegyezni 
szíveskedjenek. Kisújszálláson, 1896. június 16. Teljes 
tisztelettel dr. Kiss Áron, id. elnök. Jóssá Pál, id. társ-
elnök. 

A sárospataki ev. ref. főiskolában — mint azt 
mult számunkban már jeleztük is — az érettségi vizs-
gálatok e hó 18—20-ig tartottak Tóth Dániel igazgató-
tanácsos, mint helyettes elnök elnöklete és dr. Ballagi 
Aladár egyet, tanár, mint kormányképviselő vezetése alatt. 
Ez érettségi vizsgálatok végeredményéről azonban n<>m 
mondhatjuk a legkedvezőbb véleményt, a mely körülményt 
vagy a kormányképviselő körültekintőbb szigorának vagy 

pedig a vizsgáztató tanári kar egy tagjának sajnálatos 
betegsége miatt kikerülhetetlenné vált helyettesítésének 
vagyunk hajlandók betulajdonítani. Vizsgázott 26 ifjú, kik 
közül ejy évre kettőt, két hónapra hatot vetettek vissza, 
míg jelesen érettnek csak két ifjú nyilváníttatott. Sáros-
patakon különben rendszerint kevés az érettségire jelent-
kező ifjak száma, a minek oka a tanári karnak az érett-
ségi vizsgálatok alkalmával méltán megkövetelhető részre-
hajlatlansága és — mondhatni — nagyobb szigorúsága. 
Hát ugyan ki találja meg az arányosságot — hogy tovább 
ne menjünk — Iglóral szemben, mely az érettségi vizs-
gálatok tekintetében épenséggel nem tekinthető mintakép 
gyanánt, s a hol — alig hiszszük, hogy lenne ember, a 
ki át ne látná az okát — ez évben is — mint halljuk 
— ötvenen felül áll (!) az érettségi vizsgálatokra jelent-
kezők száma. Hja, jobb ott, a hol könnyebb. Megemlítjük 
itt, hogy a főiskola évzáró ünnepélye e hó 21-én volt az 
intézet imatermében, Kun Bertalan püspök, s az iskola 
kormányzó-testületének jelenlétében. D. e. 11 órakor volt 
a hivatalos évzáró, melyen az igazgatói évi jelentés olvas-
tatott fel, s ennek kapcsán a pályadíjak is kiosztattak. 
Ezekről legközelebb. D. u. 3 órakor, nagy és válogatott 
közönség részvétele mellett, az ifjúság szavalati,- ének- és 
zene-előadásai tartattak meg az imateremben, (i. zs. h.) 

A budapesti egyetem statisztikája. A budapesti 
tudományos egyetemnek a mult iskolai évben volt össze-
sen 208 tanára; ezek közül 81 rendes, 30 rendkívüli, 
2 tanárhelyettes és 95 magántanár. Ebből esik a hittudo-
mányi karra 12, a jogi karra 37, az orvosira 81 és a 
bölcsészeti karra 78 tanár. A tanári kar kiegészítő részét 
képezik a tanársegédek (összesen 47), valamint négy tanító. 
Egyetemi hallgató volt összesen (a téli félévben) 4407, 
ellenben a mult évben csak 4006 és így az idén 401 hall-
gatóval gyarapodott az egyetemi fiatalság. Ezek közül be-
iratkozott a hittudományi karon 77, a jog és államtudo-
mányi karon 2870, az orvosi karon 832 és a bölcsészeti 
karon 505; ezen kívül volt még 123 gyógyszerésznö-
vendék Szazalékban kifejezve az összes hallgatóság 65.12 
százaléka jogász, 21.62 százaléka orvosnövendék, 11.45 
százaléka bölcsész és 1.75 százaléka hittanhallgató. Szüle-
tés szerint: a beiratkozott 4407 hallgató közül volt 4187 
magyarországi, 29 horvát, 50 a monarchia többi tarto-
mányaiból való és csak 18 külföldi. Vallás szerint: 44.74 
százalék római és görög katholikus, 21.41 százalék pro-
testáns, 3.81 százalék görög-keleti és 29.22 százalék zsidó. 

A debreceni ev. ref. főgimnáziumban a szóbeli 
érettségi vizsgálatok f. hó 18—24. napjain folytak le Joó 
István gimn. felügyelő elnöklete alatt. Kormányképviselő 
volt Farkas József budapesti ref. theol. tanár. Vizsgázott 
összesen 56 ifjú, kik közül jelesen érett öt, jól érett 16, 
érett 26, két hóra visszavettetett hét, egy évre kettő. 

A debreceni ev. ref egyház és a millenniumi 
kiállítás. A debreceni ev. ref. egyház a felsőbb leány-
iskola tanárainak s tanítónőinek fejenként 40, az elemi 
tanítóknak 20, az öt évnél régibb idő óta szolgáló egy-
házi tisztviselőknek 4-0 frtot szavazott meg, hogy az ezred-
éves országos kiállítást meglátogathassuk és tanulmányoz-
hassák. 

Tanári jubileum. Kettős jubileumot ült folyó hó 
20-án a debreceni ref. tanitóképzőintézet. A jubiláltak: 
Kovács Lajos, az intézet igazgatója és Somogyi Pál, annak 
egyik szeretett tanára. A személyük és 25 évi sikerdús 
működésük iránti elismerés és szeretet, úgy kollegáik, mint 
tanítványaik, valamint az iskola elöljárósága és nagyszámú 



tisztelőik részéről valóban megható módon nyilvánult. Az 
ünnepély a kollégium egyik nagy termében folyt le. Jelen 
voltak: Kiss Áron püspök, Segesvári) József esperes, 
Csanak József presbyter. tanárok, tisztelők, növendékek 
szép számmal. Az ünnepeltek meghivatván, a növendékek 
énekkarának elhangzása után Orosz István tanár üdvö-
zölte őket kollegáik nevében melegen, szeretettel s átnyúj-
totta a tanítóképzőintézet tanárainak ajándékát: egy albumot 
a tanári kar arcképével. Utána Tatár Gyula intézeti növen-
dék mondott üdvözlő beszédet s adta át a képezdészek 
albumát. Végül Ráczy Árpád képezdész ódát szavalt. A 
jubilánsok meghatva mondtak köszönetet a kitüntetésért. 
Lelkes éljenzés és a zenekar zárta be a lélekemelő ünne-
pélyt. Délután a jubilánsok tiszteletére a Nagyerdőn ban-
kett s a növendékek junialisa volt. 

GYÁ S Z R O VAT. 

T h é b u s z J á n o s . 
1837—1896. 

A zólyomi egyház lelkes papja, a zólyomi evang. 
egyházmegye hatalmas esperese, a felvidéki magyarság 
egyik vezére, az aranyérdemkereszt tulajdonosa f. hó 21-én 
59 éves korában Zólyomban elhunyt. Az ág. h. evang. 
egyház és irodalom egyik oszlopa dőlt ki az elhunytban. 

Thébusz János 1837. május 7-én született Lest én 
Nógrádmegyében. Középiskolai és theologiai tanulmányait 
Sopronban végezte. Mint végzett theologus 1859-ben a 
hallei egyetemre ment, a hol két évet tanult. Pályájának 
legeredményesebb részét Zólyomban töltötte. Mint zólyomi 
pap, később esperes, hazafias érzésének egész hevével 
nekitámadt a nyolcvanas évek elején megindult pánszláv 
mozgalmaknak. Az egyházm. s egyházk. gyűléseken, az 
egyetemes gyűléseken, hirlapokban. társadalomban nagy 
vehemenciával támadta és üldözte a pánszláv vezéreket. 
Akciója érdekében Zólyomban lapot is indított, a melylyel 
nagy segítségére volt Grünvald Bélának a magyarság terjesz-
tésében és a pánszlávizmus irtásában. A pánszlávokra nagy 
hatással volt a «Protestántizmus« és Pánszlávizmus« című 
füzete, a melyben — Felvidéki álnévvel — éles tollal 
megtámadta a felvidéki pánszlávokat és mindazokat, a 
kikhez a pánszlávizmus gyanúja csak hozzá is fért. E 
leleplezésszerü támadásával sok embert, a kinek érzel-
meivel a magyar társadalom nem volt tisztában, szín-
vallásra kényszerített és sokakat visszariasztott a pánszláv 
üzelmektől. Annak idején a ^Budapesti Hirlap«-ba is szá-
mos cikket írt, a melyekben a pánszlávizmus titkairól 
rántotta le a leplet. Thébusz e hazafias működésével a 
pánszlávok erős haragját vonta magára és sok kellemetlen 
támadásnak volt e miatt kitéve Ez azonban Thébuszt 
nem tántorította el, ő mindvégig megmaradt a felvidéki 
magyarság egyik lelkes vezérének. Másik maradandó ér-
deme a magyarországi ágostai hitvallású evang. egyház 
1891—1894. évi zsinatának története, a melyben részle-
tesen megírta hiteles adatok alapján a törvényhozó zsinat 
előzményeit, tárgyalásait, határozatait s a zsinat minden 
tagjáról is írt külön-külön. A király hazafias működéséért 
az aranyérdemkereszttel tüntette ki. 

Temetése e hó 23-án ment végbe impozáns rész-
véttel. Ravatala a templomban volt felállítva. Az egyház-
község gyászjelentést adott ki és a maga költségén temet-

tette nagy halottját. Az egyházi szertartást három lelkész 
társa közreműködésével Moezkovcsák János besztercebányai 
lelkész és esperes végezte. A ravatalon tömérdek koszorú, 
a temetésen számtalan testűiét fejezte ki az elnunyt iránt 
érzett általános tiszteletet. Beke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az 1-ső félév vége alkalmából t isztelettel föl-

kérjük mindazon előfizetőinket, kiknek előfizetésök 
lejárt, hogy előfizetésöket megújítani szíveskedje-
nek. — Szerkesztőség és kiadóhivatal. 

* Személyi hírek. Hamar István helyébe, ki buda-
pesti theologiai h.-tanárrá választatott, Szász Károly duna-
melléki püspök ur Szász Béla segédlelkészt nevezte ki 
püspöki titkárrá, ki minap került haza Skóciából, az edin-
burgi egyetemről. — Budapesti segédlelkészszé Fábián 
Dénes budapesti hitoktatót nevezte ki a dunamelléki 
püspök ur. — Dr. Szabó Aladár budapesti theologiai 
tanár e hó 22-én az »Evangelical Alliance« 50-dik évi 
jubiláris közgyűlésére Londonba utazott. — A tisza-luci 
református egyház lelkipásztorává Kenyeressy Árpád har-
kányi segédlelkészt választották az egyháztagok. — A kis-
újsiállási ev. ref. egyháztanács f. hó 21-én tartott ülésé-
ben főgimnáziumához a latin-görög tanszékre Fülöp Károly 
nagyenyedi. a történelem-földrajz tanszékre Karácson Béla 
sepsi-szentgyörgyi okleveles tanárokat választotta meg. — 
Dr. Varga Bálint debreceni főgimnáziumi rendes tanárt 
a budapesti ev. ref. főgimnázium rendes tanárává válasz-
totta, illetve jelölte ki a fentartó testület. — A debreceni 
kollégium akadémiai igazgatójává az 1896 97 ik évre ismét 
Suss Béla theologiai tanár, a theologiai kar dékánjává 
Csíhj Lajos, a jogi kar dékánjává pedig dr. Baczoni L. 
választattak meg. — A sárospataki kollégium akadémiai 
igazgatójává Radácsi György, a theologiai kar dékánjává 
dr. Tüdős István, a jogi kar dékánjává dr. Tinkey Ferenc 
választatott meg. — A komáromi ev. ref. egyházmegye 
gondnokává a 47 gyülekezet közül 41-nek a szavazatával 
dr. Darányi Ignác földművelési miniszter választatott. 

* A Pesti Hirlap napilapra, a félév alkalmával, 
ismételten felhívjuk a közönség figyelmét. Kétségtelen, 
hogy a napilapok közt a Pesti Hirlap a legbővebb tar-
talmú (hétközben 2 0 - 2 2 - 2 4 , vasárnap 3 2 — 3 6 - 4 0 ol-
dal terjedelmű) s különböző kedvezményeket nyújt elő-
fizetőinek ; így az évi nagy képes naptáron kívül bavonkint 
jegyzetekre való csinos naplót s előfizetői a Párisi Divat 
című, hetenkint megjelenő divatlapot negyedévre 1 frtért 
rendelhetik meg, vagyis épen fele áron. Hazánk ket leg-
első írója, Jókai Mór és Mikszáth Kálmán is rendes 
munkatársai, a kik körül jeles tárcaírók csoportosulnak. 
A következő negyedévben Jókaitól regényt, Mikszáthtól 
elbeszélést fog a Pesti Hirlap közölni. Mutatványszámokat 
mindenkinek küld a kiadóhivatal (Budapest, Váci-körut 78), 
hova az előfizetési pénzeket is küldeni kell. (Egy hóra 
1 frt 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr. Párisi divattal együtt 
negyedévre 4 frt 50 kr.) 



Pályázat tanári állásokra. 
A szarvasi ág. ev. főgimnáziumnál két tanári állás 

betöltendő. 
1. A magyar-német tannyelv és, 
2. A természetrajz-földrajz. 

Mindkét tanszékre alkalmazandó évi díja 1200 frt 
törzsfizetés, 250, frt lakáspénz, 100 frtos ötödéves pótlék, 
mely oklevéllel bírónak alkalmazási idejétől számíttatik, 
s az országos tanárnyugdíjba belépés joga és kötelezettsége. 

Csak ág. ev. vallásúak bírnak kilátással rendszere-
sítésre. s oklevelesek előnyben részesülnek. 

Nem oklevelesek csak helyettesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 frt és 100 frt lakáspénz. 

A pályázók szükséges és szokásos irataikat a nmélt. 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumra címezve 
július hó 9-ig alólírotthoz terjeszszék be. 

A pályázókból hármat ajánl az iskola kormányzó-
sága a nmlt. vallás és közoktatási minisztériumnak kine-
vezésre. 

Szarvason, 1896. június 18-án. 
Mikolay Mihály, 

1—3 felügyelő. 

Pályázat tanári állásokra. 
Az aszódi ág. hitv. evang. algimnáziumnál a jövő 

1896/97. tanév elejével betöltendő 
magyar-latin nyelvi 
latin-német nyelvi 

rendes tanszékre pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak protestáns vallású, okleveles tanárok, 

vagy tanárjelöltek. 
E tanszékek mindenikével 1000 (ezer) frt fizetés és 

lakás élvezete van egybekötve. 
Pályázók kellően felszerelt folyamodásukat a mélt. 

és nagytiszteletű elnökséghez címezve f. évi júl. hó 15-éig 
a gimn. igazgatóságához küldjek be. 

Aszód, 1896. június hó 5-én. 

1_2 A gimn. igazgatósága. 

Pályázat akad. tanári állásra, 
A debreceni ev. ref. főiskola akadémiáján újonnan 

felállítandó történelmi tanszékre pályázat hirdettetik. E 
tanszék tárgyai lesznek: 

1. Legújabb kor története, félévi négy órán. 
2. Művelődéstörténet, félévi négy órán. 
3. Diplomatika, minden második évben, 1-ső félévben 

négy órán. 
E tárgyak beosztását illetőleg a jogakadémiai tanrend 

és szabályzat irányadó. 
4. A mely félévben Diplomatikát nem ad elő, köteles 

a magyar történelemből és a világtörténelem különböző 
korszakaiból oly óraszámban tartani special kollégiumokat, 
hogy heti óráinak száma legalább nyolc legyen. 

A megválasztandó tanár kötelessége leend a főiskola 
anyakönyvtárának külön díjazás nélküli kezelése, illetve 
a főkönyvtárosi teendők teljesítése. 

•Jellege: akadémiai rendes tanári jelleg. 
Fizetése: 1500 frt törzsfizetés, 400 frt lakásbér és 

100 frtos ötödéves korpótlék öt ízben. 
Az országos tanári nyugdíjintézetnek az egyházkerü-

leti megállapodások szerint kötelezett tagja leend. 
Csak ev. ref vallásúak pályázhatnak. 
Megkívántató képesítés : bölcsészeti doktoratus a tör-

ténelmi szakból s egyet, magántanári képesítés ugyanabból. 
Ha e két minősítése nem volna meg, két év alatt meg-
szerzendő. A történelmi tanszakból megszerzett középisko-
lai tanári oklevél, irodalmi működés és a könyvtárismeretben 
való jártasság figyelembe fog vétetni. 

A pályázati kérvények, melyekhez a képesítési okmá-
nyok, az eddigi működésről szóló bizonyítványok, kereszt-
levél, rövid életrajz, az irodalmi működés feltüntetése, a 
hadmentességi, illetve katonai szolgálat teljesítéséről szóló 
okmányok mellékelendők, folyó évi július hó 18-ik napjaig, 
a tiszántúli evang. ref. egyházkerület püspöki hivatalához 
adandók be. 

A megválasztott tanár tanszékét az 1896/97. iskolai 
év kezdetén szakkörébe eső értekezéssel foglalja el. 

Debrecen, 1896. június 20-án. 
Kiss Áron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 
A miskolci ev. ref. főgimnáziumban megüresedett 

természetrajz-földrajzi rendes és a német nyelvi helyettes 
tanári tanszékre pályázat hirdettetik. 

1. A természetrajzi-földrajzi tanszékkel a természet-
rajzi és földrajzi összes tantárgyak tanítása heti 18—20 
órán, továbbá a tanulókkal kirándulások rendezése, a ter-
mészetrajzi szertár kezelése, szakszerű gyarapítása van 
összekötve. Rendes javadalma 1200 forint fizetés, 240 frt 
lakáspénz és 50 frt ötödéves korpótlék, mely 400 írtig 
emelkedhetik. 

2. A németnyelvi helyettes tanári tanszékkel a német 
nyelvnek és az ezen szakhoz csatolt más tantárgynak 
tanítása lesz összekötve heti 18—20 órán. A pályázótól 
megkívántatik, hogy a német nyelvet mind beszédben, 
mind írásban tökéletesen bírja. Javadalma évi 800 frt. 

A megválasztott tanárok az orsz. nyugdíjintézetnek 
jogosított és kötelezett tagjai lesznek, a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium által fognak meg-
erősíttetni. 

Állásukat 1896. szept. 1-én tartoznak elfoglalni. 
Fizetésük az államsegély teljes megnyerése után 

fokozatosan emelkedni fog. 
Felhivatnak a pályázók, hogy folyamodványukat, 

keresztlevelükkel, végzett tanulmányaikról, képesítésökről, 



eddigi szolgálataikról, egészségi állapotukról s végkötele-
zettségükről szóló bizonyítványaikkal együtt folyó 1896. 
július 31-ig küldjék be a miskolci ev. ref. egyház alólírt 
főgondnokához. 

Miskolc, 1896. június hó 23-án. 

Mikuleczky István, 
1 — 2 az ev. ref. egyház főgondnoka. 

P á l y á z a t . 
A mezőtúri államilag segélyezett ev. ref. főgimná-

zium fentartó testülete pályázatot hirdet egy német-magyar 
nyelvi tanszékre. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású a kijelölt tanszékre 
képesített okleveles tanárok vagy tanárjelöltek, a meg-
választott tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek kö-
telezett tagja lesz. 

A rendes tanár fizetése 1200 frt és 200 frt lakpénz 
az egyház pénztárából évnegyedi előleges részletekben. 

A folyamatban levő államsegély teljes folyósítása s 
a szerződés megkötésével 1600, 1500, 1400, 1300 törzs-
fizetéses fokozatok is életbe lépnek, hova szolgálati éveik 
és sikeres működés után lépnek elő tanárok. Ugyanezen 
szerződés értelmében öt ízben 100—100 frt ötödéves kor-
pótlék is illeti a tanárokat. 

A helyettes tanár fizetése 800 frt szintén negyedévi 
előleges részletekben. 

Pályázók folyamodványaikat folyó évi július 10-ig 
az igazgató-tanács elnökéhez nyújtsák be. E folyamodva 
nyokban életkoruk, vallásuk, családi állapotuk, hadkötele-
zettségi viszonyaik, képesítésűk, eddigi netaláni alkalma-
zásuk okmányokkal igazolandók. 

A megválasztott tanár egy évi sikeres működés után 
állandósíttatik, hivatalát folyó évi szeptember l-jén tarto-
zik elfoglalni. 

Mezőtúr, 1896. június 13-án. 

Dr. Ádám Sándor, Lukács Dániel, 
2—2 főgondnok. lelkész, igazgató-tanács elnök. 

Pályázat tanári állásra. 
A kecskeméti evang. ref. főgimnáziumban két rendes 

tanári állásra pályázat nyittatik. És pedig 
1-ször egy mathematika-physikai tanszékre. 
2-szor egy természetrajz-földrajzi tanszékre. 
A megválasztandó tanár kötelessége a szakjába tar-

tozó, vagy azzal rokon tárgyat — esetleg magyar nyelvet 
az alsó osztályokban — az egyházi törvények 469. §-ban 
megszabott 20 maximális óraszámig tanítani. 

Rendes tanári javadalom ez idő szerint 1200 frt 
törzsfizetés, 200 frt lakbér és 50 frtos ötödéves korpótlék, 
mely utóbbi azonban csak az intézetnél töltött évek után 

számíttatik. Kilátás van arra, hogy az állami segélyre 
vonatkozólag már megkötött s egyházkerúletileg és kon-
ventileg megerőtített szerződésnek az államkormány és 
országgyűlés által elfogadása és életbelépése esetén 1200, 
1400 és 1600 frt törzsfizetéssel 100—100 frt ötödéves 
korpótlékkal és 200 frt lakbérrel javadalmazott tanári 
állások fognak szerveztetni s a tanárok e fokozatokba 
soroztatván a korpótlékot illetőleg a más intézetben töltött 
szolgálati évek is beszámíttatnak. 

Helyettes tanári fizetés 800 frt. 
A főgimnázium felvétetett az 1894: XXVII. t.-cikk 

által létesített országos tanári nyugdíjintézetbe. Tehát a 
tanárok nyugdíjjogosultak. 

A fentartó testületek által a törvény 3. §. b) pontja 
értelmében fizetendő 5%-nyi összegből 2%-a a tanárt 
terheli. 

Pályázhatnak a nevezett szakokból középiskolai ok-
levéllel rendelkező tanárok, esetleg pályavégzett tanár-
jelöltek. Utóbbiak az idézett törvény 30-ik §-ában foglalt 
feltétel mellett. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
Pályázni óhajtók oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 

vagy tanulmányaikat igazoló okmányokkal, keresztelő 
levéllel, egészségi-, családi állapotukat és katonai szolgá-
lati viszonyukat igazoló okmányokkal felszerelt és az 
egyháztanácshoz címzett kérvényeiket f . évi július 15-ig 
alulírotthoz nyújtsák be. 

A megválasztott tanár állását f . évi szeptember l-jén 
elfoglalni tartozik. 

Kecskeméten, 1896. június hó 10-én. 

Katona Mihály, 
2—3 ev. ref. főgimn. igazgató. 

Pályázat nőtanítói állomásra. 
A mezőtúri ev. ref. egyház az újvárosi egyik nőtaní-

tói állomásra pályázatot hirdet. 
Évi fizetés: 400 frt és 100 frt lakbér, évnegyeden-

ként előre fizetve az egyház pénztárából. 
Kötelesség: az újvárosi I-ső elemi leányosztály nö-

vendékeinek, rendszerváltozás esetén pedig bármely osztály 
vagy osztályok növendékeinek tanítása. 

A megválasztandó nőtanító tartozik állomását f . évi 
szept. hó 1-én elfoglalni. 

Állandósítása csak két évi sikeres működés után fog 
megtörténni, a mikor is a mezőtúri ev. ref. tanítók segély-
és gyámegyletének kötelezett tagja leend. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású, okleveles nőtanítók. 
A szabályszerűen felszerelt kérvények alólirt iskola-

széki elnökhöz, f . évi július 31-ig, küldendők. 
Mező-Túr, 1896. július hó 16-án. 

Turgonyi Lajos, 
ev. ref. lelkipásztor, iskolaszéki 

2—3 elnök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPK8TRN. 



TANS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség;: 
IX. kerillet, Pipa-utca Ü3. szám, hová a kéziratok 

c i m z e n d ö k . 

Kiadó-hivatal : 
Ilornyánszky Tiktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á a z e l ö f i z . és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

Meg-jeleiiik minden vasárnap. 
E l ő f i z e t é s i Ara t 

Félévre: 4 frt 50 kr; egéaz évre: 9 frt. 

Egyes szám ára ÜO kr. 

A tizenkettedik órában. 
Minden t á r s a d a l o m n a k van va lami i r ány í tó 

eszméje , mely a t a g o k a t egy cé lé r t való m u n -
k á r a se rken t i . I l a e lhomályosu l t ez az eszme, h a 
többé nem le lkesí t a cél : okve t l enü l fe lbomlik a 
t á r s a d a l o m . Es ha a mi egyház i t á r s a d a l m u n k -
ban a fe lbomlás némely s z o m o r ú jelei m á r is 
m u t a t k o z n a k , ez azér t van , m e r t s em i rányesz -
ménk , sem cé lunk n incs ha tározot t . Mert h iszen 
az u n t a l a n hangoz t a to t t m a g y a r s á g és haza f i ság 
csak n e m a mi speciá l i s i r á n y e s z m é n k , és a 
vedlő t o rnyok bemesze l t e t é se csak n e m kizáróla-
gos életcél . 

A t éves i r ányeszmók u t á n íme beköve tkeze t t 
a te l jes i r ány ta l anság . 

Mert volt idő, m i k o r egyházi t á r s a d a l m u n k 
i r á n y e s z m é j e a nemzet i k u l t ú r a volt. A cél: is-
kolák fen ta r tása , a nemze t i m ű v e l t s é g fe l jesztése 
és t e r j e sz té se . Es d ic sekvés né lkül m o n d h a t j u k , 
hogy e h a z á b a n a nemzet i m ű v e l t s é g f ák lyá j ának 
m i n d meggyuj tó i , m i n d hordozói mi vo l tunk . De 
e közben c s a k n e m te l j e sen m e g f e l e d k e z t ü n k tu-
l a j d o n k é p e n i cé lunkró l , az Is ten országáró l , mely-
nek a k u l t ú r á t csak eszközéül ke l le t t volna tek in-
t e n ü n k , úgy hogy e g y h á z u n k sok világi nagyja ink 
s z e m é b e n va lóságos i sko la fen ta r tó tes tü le t té , némi 
pol i t ikai súlylyal bíró ku l tu r - egyesü le t tó degra-
dá lódot t . Mikor az tán m e g e r ő s ö d ö t t a nemzet i 
élet, az ál lami iskolák t ú l s z á r n y a l t á k a mie inke t , 
a nemze t i e s z m e ápo lásá t k ive t te kezünkbő l (hála 
Is ten) a nemzet i t á r s a d a l o m , a haza f i s ágban ver -
s e n y r e ke l tek ve lünk a többi f e lekeze tek : a k k o r 
l á t t uk csak be, hogy mi edd ig n e m a m a g u n k 
t u l a jdon sze repé t fo ly ta t tuk , h a n e m a másé t . De 
m é g e k k o r is csak k e v e s e n lá t ták ezt be. S a 
kik be lá t ták , azok is h a m a r v igasz ta lód tak . V é g r e 
is, az ú j idők á r a m l a t a m é g n e m r a g a d o t t ki 
m i n d e n t a kezünkbő l . A h á z a s s á g o k megkö tése , 
az a n y a k ö n y v e k veze tése m é g mind ig k e z ü n k b e n 
marad t , ós ez m é g mind ig nagyon fe lséges e szme 

és dicső cél. Ez a v igasz ta lás a z o n b a n csak a 
mul t ok tóbe r ig ta r to t t , a k k o r ezek is k ies tek a 
kezünkbő l . Mi m a r a d t b e n n e ? 

Melyik az az eszme, mely mos t a pász to rok 
lelkét hevít i , a nyá ja t táplá l j a, a h a l a d á s i r á n y á t 
megszab ja ; melyik az a cél, a m i é r t az izmok 
feszülnek, a szivek dobognak , a minek e ló ré seé r t 
az evange l iumi e g y h á z a k le lkes s e r e g e k ü z d ? 
Ki t u d j a m e g m o n d a n i ? 

Egyház i l ap ja ink m i n d e n száma, m i n d e n 
lapja te le van panaszszal , e lógüle t lenségge l , a 
közöny elleni zúgolódássa l , az egy ikben p l á n e 
á l l andó r o v a t t á le t t a f igyelmezte tés , hogy h a 
a közöny n e m szűnik, a lap fog m e g s z ű n n i ; 
pap j a ink p a n a s z k o d n a k h íve ik e lh idegü lóse miat t , 
egyháza ink szegények , a h ívek p a n a s z k o d n a k a 
nagy adó miat t , a stóla m e g c s a p p a n t , az ú j ságok 
hol innét , hol o n n é t hozzák a h í r t a mind gya-
k o r i a b b a k k á váló k i t é ré sekrő l . Va lóban , egyházi 
é l e t ünk s i r a l m a s képe t t á r az e l fogula t lan szem-
lélő elé. Es h a mincl e j e l enségek előt t s zemet 
t u d u n k is hunyn i , nem h u n y h a t u n k szemet a 
s ta t i sz t ika t a n ú s á g a előtt. A s ta t i sz t ika ped ig 
ké r l e lhe te t l en s zámokka l bizonyí t ja , hogy Miksa 
ó ta fo ly tonosan fogyunk a nemze t l é t s z á m á n a k 
e m e l k e d é s é h e z a rány í tva , és ha az Is ten csodá-
la tos módon n e m könyörü l r a j t u n k , az egygyer -
mek- rendsze r , a vegyes házasságok , a k i t é rések 
r évén nem s o k á r a egészen e l fogyunk. 

De h á t lehe t -e ez m á s k é p a mi i r ány ta lanu l , 
cél né lkül t e n g ő d ő egyházi t á r s a d a l m u n k b a n ? 
Mi köti ide a l e l k e k e t ? Mi ad erő t a l ankadók -
nak ? Minden j e l szavunkbó l k i k o p t u n k már , nem 
m a r a d t más, min t a mu l t ak dicsősége, ez ped ig 
szép dolog ugyan , de az éhező le lkeke t nem 
elégít i ki. Az a t á r s a d a l m i élet, mely vissza-
é lések e lb í r á l á sában , admin i s t r a t i ona l i s ülésezé-
sekben , szép f ráz isok g y á r t á s á b a n mer í t i ki ösz-
szes t e n n i v a l ó i t : n e m v o n z h a t j a a le lkeket . N e m 
a k a r o m azt mondan i , hogy a mi egyházi t á r sa -
d a l m u n k éle te m á r egészen ilyen, de bizonyos, 
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hog^ e felé halad, és i lyenné fog lenni bizony-
nyal, ha i rányt nem változtat, s tel jes erővel 
meg nem inclul igazi célja felé. 

A keresz tyénség i rányeszméje és igazi célja 
pedig köztuclomásszerűleg az egye temes papság 
és az üdvösség volt. Mikor a r o m a n i s m u s amazt 
elhomályosí tot ta , emezt kompromi t tá l t a : a refor-
máció nem maradha to t t el sokáig, hogy mind 
a kettőt régi fényében állítsa vissza. Ide kell 
nekünk is v issza térnünk, ha azt nem aka r juk , 
hogy a nagy reformációhoz hasonló, de annál 
ta lán még erősebb ha tású ú jabb mozgalom ráz-
kódtassa meg egyházunkat . A régi i rányeszme 
legyen ú j r a u ra lkodó egyházunkban , a régi cél 
ragyogjon ú j r a előt tünk, s akkor a pokol kapui 
sem vehe tnek r a j tunk diadalmat . 

Es épen ezt munká l j a ez a sokat gúnyol t 
és gyűlölt evangelisat io, a mit az egyház felvi-
rágzásának szent nevében szere tnének némelyek 
még cs i rá jában megfojtani . Már pedig ez a buzgó 
igyekezet a k á r a tuda t l anság elfogultságából, a k á r 
az önzés rosszakara tából származzék is, nem 
egyéb, mint az evangel iumi egyházak létalapja 
ellen folytatott harc. A ki az evangel isat io ellen 
harcol, sa já t egyháza ellen harcol. Nincs is meg-
fogha ta t l anabb je lenség a világon, mint az a 
gyanakvó, rosszakara tú , csökönyös ellenszenv, 
a mivel az evangel iumi m u n k á t fogadják sokan 
olyanok is, a kik az egyháznak nem tudatos , 
vagy legalább nem nyilt el lenségei. 

A kifogások, miket ellene felhoznak, nevet-
séget ger jesz tenének , ha olyan s i ra lmasok nem 
volnának. Hogy ez nem magyarnak való, hogy 
naza rén izmus ra vezet (ezt azok a t iszteletre-
méltó papok hangozta t ják legjobban, a k iknek 
evangelizátori tö rekvésekke l épen nem vádolható 
működése következtében egyházukban a nazare-
nismus, bapt ismus, sőt még az adven t i smus is 
szépen virágzik) stb., mind valósággal együgyűek-
nek volnának mondhatók , ha nyilvánvaló nem 
volna, hogy nem ezek az igaziak, ezek csak 
t aka r j ák az igazi kifogást. Ezt az igazit mindenk i 
sejtette, de senki sem mondta ki. Eddig csak 
a fentebb jelzett á lürügyek körül folyt a harc, 
célszerűségről , udvar iasságról , parókhiá l i s jogok-
ról, bapt ismusról , szenteskeclésről, józan elméről, 
egészséges hitről, meg miegyébről , mer t hiszen 
eddig még az evangelizáció is inkább csak el-
méleti fe j tegetésekben, j óaka ra tú t anácsokban 
nyilvánult , a gyakor la tban mindössze néhány 
if júsági egyletet, szerete t -egylete t s egyéb ilyen 
felet tébb gyanús, de tel jességgel e l tű rendő intéz-
ményeke t hozott létre. Es bár folyton hangoz-
tatta, hogy az ő i rányeszméje az egye temes 
papság, célja az ü d v ö s s é g : nem hi t ték el neki. 
Ettől a két r e t t ene tes dologtól anny i ra re t tegnek 

némely szivek, hogy képte lenek elhinni, hogy 
lehessen tö rekvés Magyarországon, melynek ez 
a célja. És csodálatos, bár ezt senki nem hitte, 
mégis mindenki félt tőle. Mert a tulajclonkópeni 
kifogás a szivek ti tkos mélyén mégis ez volt. 

Nyiltan k imondta ezt legutóbbi számában 
egyházunk egyetlen hivatalos lapja, a ^Pro tes táns 
Közlönyei, mely a »világi papok« felett egyszer 
már epéskedet t . Most, az evangel iumi szövetség 
megalakí tása alkalmából, nagy ká romkodásban 
tör ki, s a gúny és gyűlölet kese rűségének özö-
nével á rasz t j a el a szövetséget , a vezetőket és 
az egész evangelizációt, melyről még most sem 
hiszi, hogy nem Budapest ről , hanem Paleszt iná-
ból indul t ki. Es miér t ez a ta j tékzó epéskedés? 
Azért, mer t az evangel iumi szövetség választmá-
nyába három földmíves, egy szabó, meg egy 
csizmadia is beválasztatot t , s a vallásos estélyen 
egy földmíves imádkozott , (hátha még azt t u d n á 
a mérges cikk nemes ha ragú írója, hogy egy 
másik földmíves meg beszédet tartott), szóval 
azért , hogy most már a földmívesek, s hor ren-
dum clictu, még a csizmadiák is felvétet tek a 
evilági papoka közé. Különösen a szegény csiz-
mad iák ra haragsz ik az író, a kinek úgy látszik, 
tyúkszemei okozzák a legnagyobb fájdalmat . A 
jövőbe nézve prófétai ihlet tel lá t ja az időt, a 
mikor már nem Enyecl szolgáltat ja a papokat , 
h a n e m a csizmadia műhelyek. A csizmadia legé-
nyek elveszik az okleveles papok kenyerét . 

Tehá t itt a bibi. T e h á t a mi a világon a 
legádázabb, a kenyórfél tés , a k e n y é r h a r c rú t 
gyűlölködése az, a mi út já t állj a az evangelizá-
ciónak, a mi r émképeke t fest s sá r ra l dobálja, 
lábbal t ipor ja egyházunk i rányeszméjét , alapelvét , 
és ez által kockára teszi jövendőjét , miután ko-
nokul meg tagad ta dicső múlt já t . Iliszen a pro-
tes tan t i smus a romanismussa l szemben épen az 
egye temes papság elvét te t te i rányí tó eszméjévé, 
ez je l lemezte minden küzdelmét , egész berende-
zését, ez ad ta erejét , ez szerezte ékességét , ez 
vívta ki diadalait . Hát melyik zs ina tunk töröl te 
ki ezt az i rányeszmét alaptóteleink közül? Egyik 
sem. Hogy mer i hát akkor épen az a hivatalos 
lap oly ádázul meg támadni egyházunk eme fő-
és sa rka la tos hi t tótelének, vezető eszméjének 
gyakor la t i é r t ékes í t é sé t ? Nincs egyéb joga rá, 
mint az, hogy a legutóbbi félszázad le tharg iá ja 
frázissá te t te az elvet. Igaz ugyan, hogy a ma-
gyar tö rvények szer int az usus tö rvénynyé vál-
hat ik ; de m á r engede lmet kérek , ha mi ezt az 
abusus t t ö rvénye rő re a k a r j u k emelni, öngyilkos-
ságot követünk el. 

Mert m á r elég ideig a lud tunk , elég ideig 
t ipor tuk lábbal egyházunk legszebb alapelvét, 
úgy hogy ezen az ú ton bünte t lenül m á r nem 



h a l a d h a t u n k tovább. Mert m á r közel vagyunk a 
r o m a n i s m u s h o z , m é g csak egy lépés kell az 
e g y e t e m e s p a p s á g e lvének m e g t a g a d á s a u tán , 
hogy e g y h á z u n k cél já t is k o m p r o m i t t á l j u k , az 
ü d v ö s s é g egyéni e lnye ré sé t h í v e i n k r e nézve meg-
nehez í t sük . Es é r t s ü k m e g jól, hogy a kik edd ig 
l ehu l lo t t ak e g y h á z u n k fájáról , vagy azé r t hul lot -
tak le, m e r t nem h i t t ek üdvössége t , vagy azér t , 
m e r t úgy ta lá l ták , hogy a mi k ö z ö s s é g ü n k b e n 
n e m nye rhe t i k m e g az egyéni üdvöt . 

Mind a ké t fé le e l szakadn i a k a r ó k napró l 
n a p r a s z a p o r o d n a k . Valóban , m á r ü tö t t a t izen-
ke t t ed ik óra. K e z d j ü k m e g az evange l iumi mun-
kát , m e r t a jövő p i l l ana tban lehet , hogy m á r 
késő lesz. Az e v a n g e l i u m i szövetség, úgy te tszik 
n e k ü n k , épen a t i zenke t t ed ik ó r á b a n a l aku l t meg. 
R é g e b b e n kel le t t volna már , de mos t sem késő. 
Nagy ro s szaka ra t , vagy nagy röv id lá tás kell ahhoz, 
hogy valaki be ne lássa, hogy ez a szöve t ség 
a le lkészek legjobb t ámoga tó j a és segí tője a jó 
m u n k á b a n . Csak egy t ek in t e t e t kell v e t n ü n k a 
szöve t ség a lape lve i re , hogy ezt be lássuk . Mert 
mi t a k a r ez a s z ö v e t s é g ? Hogy a h i t a g y a k o r -
lati é l e tben valósul jon, hogy az evange l iumi egy-
házak fe lv i rágozzanak , hogy az evange l iumi igaz-
ságok t e r j e d j e n e k . T á m o g a t n i a k a r m i n d e n ke-
resz tyén ember t . 

Az ü d v ö s s é g egyén ivé t é te le vége t t imád-
s á g r a buzd í tan i mindenk i t , az egyházi é le tben 
m u n k á t adn i m i n d e n k i n e k : im ez az e g y e t e m e s 
papság elve, nem ped ig az az agy rém, hogy a 
c s i zmad ia l egények eleszik a p a p o k kenye ré t . Es 
t e s sék megh inn i , hogy a papok minél több p a p t á r -
sa t sze reznek m a g u k n a k a v i lágiak közül, anná l 
e rősebb , d í szesebb és k e l l e m e s e b b lesz az ő papi 
székök. Ha ped ig n e m szereznek , a k k o r vedlik 
a to rony , r e c seg a papi szék. N e m az imádkozó, 
b ibl iá t magyarázó , gúnyo l t evilági papoka e l len-
ségei a h iva ta los p a p o k n a k , h a n e m a nvilági 
v i lágiak «. 

A t i zenke t t ed ik ó ra int , ve s sük az eke 
s z a r v á r a kezünke t , m e r t félő, hogy az éj elkö-
zelget ! Dr. Kecskeméthy István. 

ISKOLAÜGY. 
Előadói javaslat az evang. lelkészképző 

intézetek egyesülése tárgyában. 
II. 

Az egyesítés szükségessége. 
Mindenekelőtt tisztázzuk a helyzetet. 
Közegyházunk, egészét s részeit tekintve, a legutolsó 

években nagy és mélyreható változáson ment keresztül. 
A mi volt, az a rendezetlen, sokszor önkényes és zilált 

állapot, az hála Istennek ma már megszűnt s a mennyi-
ben még meg nem szűnt, meg fog szűnni, mert meg kell 
szűnnie minden téren, így hát a theol. tanügy terén is. 
Alkotmányunk 216—221. §§. a theol. főiskolák dolgát 
törvényileg szabályozzák. E törvény végrehajtása az egyet, 
gyűlés oly kötelessége, a mely elől ki nem térhet. 

A theologiai tanügyet rendeznünk s szerveznünk 
kell. Ezt mindnyájan tudjuk, érezzük, s meg vagyunk 
győződve, hogy végelemzésben ez a sajátképi ok, a mely 
miatt az egyesítés eszméje újra napirendre került. S sür-
gőssé., elodázhatlanná tették a dolgot a külső körülmények, 
nevezetesen: a theologusok számának tagadhatlanul fel-
tűnő apadása, a kerületek s gyülekezetek szinte elvisel-
hetlen terhei, a közegyház pénzerejének eszélyes kímélése. 
De mindezek inkább csak alkalmi okok. Az eszme ma 
törvény alapján követeli életjogát s emelő látvány az ön-
kéntes meghódolás, tisztelet a törvény előtt amaz indít-
ványban és határozatban, a mely az egyesítés kérdésének 
tanulmányozásával és tárgyalásával sajátkép a theol. fő-
iskolákra vonatkozó törvény végrehajtását vezeti be. S 
tény, hogy adott viszonyaink között az egyesítésnél, ille-
tőleg beolvasztásnál helyesebb utat nem is választhattunk 
volna, mert nékünk jelenleg, a mikor minden körben 
áldozatok várnak reánk, a theol. tanügy terén a régi ba-
jokat orvosolni s új és nagy dolgokat cselekedni, haladni 
s alkotni csakis egyesített erővel, közös munkával, közös 
áldozatokkal lehetséges. 

Magában véve alkotmányunk törvénypontjából azon-
ban az egyesítés még nem következik szükségszerűleg. 
Törvényeink ugyanis kétféle theol. főiskolát ismernek: 
olyat, a mely szakrendszer alapján teljesen szervezve van 
s olyat, a mely nincsen. Amaz theol. fakultás, emez theol. 
intézet, s mindkettő szervezete, tan- és vizsgálati rend-
szere stb. megállapításának joga az egyetemes gyűlésre 
van ruházva. E szerint, minthogy a törvényben követelt 
feltételeknek mindenben megfelel, jelenleg theol. fakultás 
volna az egyet, theol. akadémia; az eperjesi és soproni 
theol. főiskolák pedig theol. intézetek. 

Az a kérdés már most, képesek-e a theol. intézetek 
fentartó hatóságai emez intézeteiket a törvény-szabta s a 
cél-követelte módon, minden tekintetben berendezni, vagy 
sem ? Ha igen, akkor theologiánk ügye a közel jövőben 
nagyot lendül ; lesz egy egyet, theol. fakultásunk és két 
kerületi theol. fakultásunk. Vajha lehetne! Mert abban 
csakugyan igaza van az eperjesi theol. tanári kar »Nyilat-
kozatának* : »arra kell törekednünk, hogy minél több vidé-
ken legyenek világító s magasan lobogó tűzhelyeink, mert 
ekkép a védekezés sikeresebb s a Krisztus evangeliuma 
terjesztése erősebb leszen*. De vájjon megbírunk-e három 
theol. fakultást mi, kik azt az egyet, a mi van, az egy 
theol. akadémiát is ugyancsak a nyilatkozók szerint »ösz-
szezsugorodni* hagytuk? S ha az egyet, egyház mégis, 
miként erre kötelezve is van, arra vállalkozik, hogy a 
maga theol. akadémiáját igazán theologiai fakultássá fej-
leszti, vájjon megtehetik-e ugyanazt a tiszai és dunántúli 
kerületek is a maguk theol. intézeteivel, tudva, hogy emez 
intézeteket jelen állapotukban is csak az egyetemes egy-
háznak, bizony maga-magától, azaz saját akadémiájától 
elvont segélyével és az esperességek s gyülekezetek nagy 
megterhelésével tudják fen tartani. Mi történik akkor, ha 
az egyetemes egyház saját kötelezettségeinek teljesíthetése 
miatt esetleg a kerületeknek theologiai intézeteik fentar-
tására adott segélyt ha nem is megvonni, de lejebb szál-
lítani lenne kénytelen? Talán a kerületek illetőleg a ke-
rületbeli esperességek és gyülekezetek vesznek majd új 
terhet magukra? Alig hiszem. 

Ily körülmények között tehát arról, hogy mindhá-



rom theologiánkat fakultássá fejleszszük, szó sem lehet. 
Fakultás jelen viszonyaink között csak egy lehet, s az az 
egy teljesen elegendő is ott, a hol a tbeologusok összes 
száma a 60-at alig haladja meg; de annak az egynek 
aztán jónak kell lennie; s ilyenné jelenleg csakis az egyet, 
egyház theologia akadémiája fejleszthető. De mi történjék 
a más két theol. intézettel ? Fentartsuk-e vagy beolvasz-
szuk tán azokat is az egyet, theol. akadémiába, illetőleg 
fakultásba ? 

Annyi bizonyos, hogy a soproni és eperjesi theol. 
intézetek jelen állapotukban és alakjukban semmi esetre 
sem maradhatnak meg. A törvény végrehajtást parancsol 
s a végrehajtás eredménye más nem lehet, minthogy az 
egyet, tan- és vizsgarendszer követelményének megfelelőleg 
Eperjesen a tanfolyamok redukáltassanak legalább is úgy, 
mint Sopronban, háromra, s hogy úgy Eperjesen, mint 
Sopronban a szakvizsgálatok tartása megszüntettetvén, 
az egyet, theol. akadémiához való alkalmazkodás különö-
sen a tanrendszer dolgában érvényesüljön, s miként ez 
máskülönben is az egyet, gyűlés által határozatilag ki-
mondatott, azon eperjesi és soproni hallgatók, a kik a 
IV-ik évet külföldön nem töltik, ennek az évnek az egyet, 
theol. akadémián való végzésére köteleztessenek. így vala-
mi\el javulna a helyzet, a mennyiben megszűnnék a jelen-
legi zűrzavar s szerves kapcsolat és rend létesülne theol. 
tanügyünk terén az egyes intézetek között. De az is bizo-
nyos, hogy ama nagy célt, mely felé immár egy század 
óta tudatosan törekszünk s el nem érnők, ellenkezőleg: 
minden maradna a régi csonka-bonkaságban, nyomorú-
ságban. 

A haladás, alkotás, a virágzó s céljának minden-
képen megfelelő theologiai fakultás eszméjének megvaló-
sítása nemcsak anyagi, hanem elvi szempontokból is az 
erők egyesítését vagyis a két testvér theol. intézetnek az 
egyet, theol. akadémiába való beolvasztását javalják. 

Valamikor, egyházi szétszakadozottságunk s létért 
való küzdelmünk kínos-keserves, de mégis dicső korszaká-
ban volt értelme a kerületi theologiáknak. Ma nincs. Egy-
házunk most már valóban egyetemes egyház s ha valahol, 
ép lelkészeinek tudatában az egyetemes egyházi célok 
szolgálata tudatának mélyen meg kell gyökereznie. Itt 
ama nyomós ok, a mi miatt alkotmányunk 215 —221-ik 
§-a kimondja, hogy : minden theologiai főiskola egyetemes 
jellegű s hogy közelebbről a theol. főiskolák szervezése 
és szabályozása is az egyház-egyetem hatáskörébe tartozik. 
Tudom; nincs ezzel kimondva, hogy tehát más hatóságok 
nem is állíthatnak fel theol. főiskolákat, de hogy ez az 
intenció is benfoglaltatik ama határozatban, a mellett már 
is elegendő bizonyíték a tény, hogy az egyházegyetem a 
törvény meghozása óta maga is jelentékeny áldozatot hoz 
a meglevő theol. intézetek fentartására. De a theologiák-
nak egyetemes erőből való fentartása, ha másért nem, 
azért is méltán céloztatik, mert tekintve, hogy a lelkészek 
tulajdonkép nem egy kerület, hanem az egyetemes evang. 
egyház szolgálatára képeztetnek mindenütt, bizony visszás 
egy dolog az ma is, hogy p. o. a tiszai vagy dunántúli 
kerület saját esperességeinek, illetőleg gyülekezeteinek nagy 
áldozataival tart fenn theologiákat s képez lelkészeket az 
e részben úgyszólván semmi terhet nem viselő bányai 
és dunáninneni kerület számára is. 

Épen azért vonjuk le a consequentiát: ha a theol. 
főiskolák az egyetemes egyházat szolgálják, tartassanak 
is fenn kivétel nélkül egyetemes, azaz közerővel, a teher 
arányos hordásával. 

Ez elvi álláspont az, a mi az egyesítést, illetve a 
kerületi theologiáknak az egyet, theol. akadémiába való 
beolvasztását szükségszerűvé teszi. A mit az egyetemes 

egyház még mielőtt alkotmány szerint egyetemessé vált 
volna, helyes félfogással s nagy lélekkel megkezdett, azt 
a munkát folytassa most tovább még nagyobb lélekkel. 
A mely teher immár törvény szerint is az övé, azt a 
terhet vegye le az alatta roskadó vállakról. Vegye át a 
kerületi theol. intézeteket és az erőket egyesítve a viszo-
nyok, körülmények és a szükségletek okos számbavételé-
vel építsen szentelt hajlékokat az Úrnak, az ő Igéje tudo-
mányának ma egyet, holnap mást, a szerint, a mint teheti 
s a szükség kivánja. 

Első feladat mindenesetre az egyet, theol. akadé-
miának a más két theol. intézet beolvasztásával theol. 
fakultássá való kifejlesztése. Mert, hogy ugyancsak az 
eperjesi theol. tanári kar »Nyilatkozat«-ának szavait idéz-
zem: ^igyekeznünk kell közös erővel három helyett inkább 
egy jól felszerelt theologiát fentartani, a mely egyházunk 
díszére váljék s a prot. theol. tudomány mindenkori állá-
sának megfelelő legyen, a modern nevelés s a hazai köz-
műveltség szempontjából lehetőleg teljes és tökéletes garan-
ciákat nyújt és a haladás szolgálatában állva az evang. 
egyház és a magyar haza érdekeit szolgálhassa*. 

S nézetem szerint egy ily theol. fakultásnak szerve-
zése a jelenlegi három theologia egyesítése alapján, a mint 
szükséges, úgy lehető is. 

Dr. Masznyik Endre, 
theol. akad. igazgató. 

T Á R C A . 

Rendelet a magyar r. kath. papsághoz. 
XIII. Leó nevében, a püspökök és szerzetes rendek 

ügyeinek és tanácskozmányainak élére állított kongregáció, 
Verga kardinális aláírásával Magyarország érsekeihez, püs-
pökeihez és egyéb egyházi fölebbvalóihoz miheztartás végett 
rendeletet intézett, mely jobbadán az egyháznak fegyelmére 
vonatkozik. A fegyelem megújításának és megszigorításá-
nak szükségességét a rendelet bevezető sorai okolják meg 
a következőképen: 

Ez időben, midőn Magyarország a katholikus vallásra 
és az egyházi szabadságra oly ellenséges viszonyok között 
hányattatik, valóban örvendetes jelenség, hogy sokan az 
egyházi renden lévőkből nem a magukét, hanem, a melyek 
Jézus Krisztuséi, az Isten és egyház ügye, nemkülönben 
a hivő nép érdekében buzgó munkásságot fejtenek ki, 
magukat mindeddig elszánt bátorsággal viselve. Boldogító 
jele ez a viszonyok jövendő jobbrafordultának sz. Cyprián 
jeles mondása szerint: Az Isten papját, ki az evangélium-
hoz hű marad és Krisztus parancsait megtartja, megölni 
lehet, legyőzni nem. (A Kornéliushoz írt 1. levélből.) De 
viszont fájlalni kell, hogy nem épen kevesen vonakodnak 
is a munkától, télnek is a küzdelemtől. Ennek okát kutatva, 
leginkább az ötlik szemünkbe, hogy az ilyféle egyháziak 
elpártoltak azon szellemtől, melyet a kézföltétel által nyer-
tek és szánalomra méltóan a világ szekere után futva 
elfajzottak ama férfiaktól, kiknek Izrael váltságát, kell mun-
kálniok. Mindenki előtt nyilvánvaló tehát, mennyire fontos, 
hogy Magyarországon az egyházi fegyelem felkaroltassék, 
megszilárdíttassék. 

A rendeleteknek pontokba szedett részletes rendel-
kezései így szólnak: 

í. A püspökök kiváló gondot fordítsanak arra, hogy 
a papságot erélyesen figyelmeztessék és alkalmas segéd-
eszközökkel mindazok pontos teljesítésére rávegyék, melye-



ket. a szent kánonok (fegyelmi szabályok) és egyházi tör-
vények az egyházi rendűek életére és erkölcseire vonat-
kozólag előírnak. 

II. Minthogy pedig a papi életnek és erkölcsnek 
alapja az egyházmegyei papnevelőintézetekben vettetik 
meg, az egyházfők buzgólkodása minden irányban oda 
irányuljon, hogy a növendékek, kiknek az Úr jutott osz-
tályrészükül, a legjobb kiképzést nyerjék és szentül nevel-
tessenek. A püspökök megemlékezve az Apostolnak rend-
kívüli fontosságú intéséről: Kezeidet hirtelen senkire ne tedd, 
és ne légy részes idegen bűnökben. (I. Tim. írt I. lev. V. 22.) 
a legnagyobb szorgalommal puhatolják ki, nem akadnak-e 
olyanok, kik Isten hivő szava nélkül akár földi haszonért, 
avagy egyéb földi hívságos ok miatt az egyház szolgá-
latára föltolják magokat, a mely bérencfajánál az embe-
reknek szerencsétlenebb és szánandóbb, az egyházra pedig 
vészthozóbb semmi más nem lehet (Rőm. katekizmus: az 
egyh. rendről 5. fej., 3.). 

III. Az áldozópapok, a mennyire lehetséges, minél 
gvakortabb járuljanak a penitenciatartás szentségéhez. Úgy-
szintén minden évben néhány napon át tartsanak lelki 
gyakorlatot. Alkalomadtán az áldozópapokat arra is kell 
figyelmeztetni, hogy szigorú kötelességük kiszabott imád-
ságaikat elvégezni, azontúl leginkább szent tudományokkal 
fáradhatatlanul foglalkozniok, hogy tulajdonképeni hivatá-
suk kötelességeit méltólag és hasznosan teljesíthessék. 

IV. De mindenekfölött vigyázó, nagy gondot fordít-
sanak arra a püspökök, hogy a plébánosok és segédlel-
készeik tulajdon hivataluk kötelességeit hűségesen betölt-
sék, minthogy valóban minden kétségen felül áll, hogy a 
legfőbb biró juhaik vérét (életét) az ő kezükből fogja szá-
mon kérni. 

És minthogy isteni parancscsal van meghagyva min-
denkinek, kire a lelkipásztorkodás bízatott, hogy juhait 
magához tartozóknak ismerje, érettük a szent miseáldo-
zatot bemutassa, őket az Isten igéjének hirdetése, a szent-
ségek kiszolgáltatása és minden jó cselekedetben példájá-
val táplálja, a szegényeknek és egyéb, irgalomra szoruló 
egyéneknek atyai gondját viselje és a lelkipásztori hivatal 
egyéb teendőit is gyakorolja (Con. Trid. sess. XXIII. C. 
1. de reform.) azért a püspökök alkalmasan és alkalmat-
lanul (opportune, importune) — a mint az apostol int — 
rajta legyenek, hogy a lelkipásztorkodással foglalkozó 
egyházi férfiak semmi dolgukban hanyagoknak és tétle-
neknek ne találtassanak. 

Az egyházfők erélyesen és állhatatosan hajtsák végre 
— ha rákerülne a sor — mind azt, a mit a fegyelmi 
szabályok (kánonok), különösen pedig a tridenti zsinat 
az egyháziak kihágására, jobbítására, megfenyítésére vonat-
kozólag előír: nehogy alárendeltjeik megjobbítását elha-
nyagolva a tőlük megérdemelt büntetések Isten haragjából 
rájuk szakadjanak (ses. s. XXII. C. I. de reform.). 

Mert — nagy sz. Gergely tanúsága szerint — na-
gyobb kárt senkitől sem szenved az Isten, mint a papok-
tól, midőn a helytelen magaviseletre azokat látja példát 
szolgáltatni, kiket mások megjavítására rendelt; midőn 
azok vétkeznek, kik mások vétkeit tartoznának meggá-
tolni ; a lelkek nyerését semmit sem keresik, naponta 
saját kedvtöltéseiknek élnek, földiek után sóvárognak, az 
emberi dicsőséget megfeszült igyekezettel hajhaszszák. 

V. Hasonlókép gondoskodjanak az egyházfők, hogy 
azon világiak, a kiket nagyobb műveltségűeknek tart a 
közvélemény, kiknek azonban többnyire a vallásra semmi 
gondjuk s azt helyesen nem ismerik, akár egyházi beszé-
dekben, akár a sajtó termékei útján, melyeket válogatott 
hang és komoly tartalom ajánlanak, a hit alapvető igaz-

ságaira és különösen az egyház isteni alapíttatására a 
papság által megtaníttassanak. Hogy ez eléressék, szer-
fölött előnyös lesz a több helyütt áldásosán meghonosított 
katholikus egyesületeket terjeszteni. 

VI. Úgyszinte kiváló módon gondoskodjanak, hogy 
a középiskolákban a keresztyénség tanainak előadóiul a 
tudományokban nem kevésbbé, mint életük fedhetetlen-
ségére nézve is kiváló áldozópapok szemeitessenek ki. 

Hasonlóképen rajta legyenek, hogy az egynyelvű 
középiskolákban a vallásos oktatásra egy és ugyanazon 
tankönyv használtassék. Arra is vigyázzanak, hogy a pro-
fán tantárgyak tanítói előadásukban az egyház érzületét 
— miként méltányos — szem előtt tartva, tiszteljék a 
vallást és a hitoktatóval ne csak tengelyt ne akaszszanak, 
hanem hivatásukhoz mérten őt támogassák is. Hogy ez 
könnyebben menjen, a püspökök igyekezzenek a profán 
tantárgyakat iskolai tankönyveinek kijelölésében is jogot 
szerezni. 

VIII. Ezenkívül a püspökök meg ne szűnjenek min-
denképen oda hatni, hogy a budapesti tudomány-egyetem, 
melyet az oly dicső Pázmány P. kardinális alapított s 
mely javarészben katholikus intézményekből tartatik fenn, 
adassék vissza a katholikusoknak s a püspökök fönható-
sága alatt kormányoztassék. De e közben addig is, a míg 
a tanulók lelki szükségletéről jobban nem gondoskodnak, 
legalább annyit iparkodjanak elérni, hogy minden vasár-
napon és ünnepen erre a célra kiválóan alkalmas egy-
házi férfiú az egyetemi hallgatóknak szent beszédet mond-
jon, a melyben behatóan és szorgalmasan a katholikus 
hittannak különösen ama fejezeteit fejtegesse és bizonyítsa, 
melyeket a nyilvános magánéletben manapság leginkább 
el szoktak hanyagolni és megtámadni. 

Az egyházi szónokok gyakorta válaszszák tárgyul 
az egyház ama tanításait, az államok keresztyén alapítá-
sáról, a polgárok kötelességéről, a hazaszeretetről. 

IX. A püspökök a nem magyar ajkú hivők plébá-
nosainak és hitoktatóinak erősen szivükre kössék, hogy a 
kellő engedelmességgel teljesítsék ugyan az állam törvé-
nyét, melynek értelmében az iskolás gyermekek a magyar 
nyelvre megtanítandók, de a keresztyén tanítást magyar 
nyelven csak akkor adják elő. ha a gyermekek e nyelvet 
már teljesen megtanulták. Ezt a gyermek örök üdvössége 
és az állam érdeke egyformán megkívánja. 

Azt is hagyják meg a plébánosoknak és segédlelké-
szeiknek, hogy csak, alckor mondjanak magyar szentbeszé-
deket, ha meggyőződtek arról, hogy a plébánia hívei jól 
megértik azt. 

Hogyha a plébánia hívei más és más anyanyelven 
beszélnek és mindnyájan a magyar nyelvet eléggé meg 
nem értik, a plébánosok teljes igyekezettel azon legyenek, 
hogy az Isten igéje e híveknek is saját anyanyelvükön 
hirdettessék. 

X. Vannak társulatok, melyek a köznép műveltségé-
nek fejlesztésére alapíttattak; minthogy pedig ezek bármi-
féle egyént vallásra való tekintet nélkül befogadnak, azért 
a püspökök tegyék a plébánosok kötelessegévé, hogy a 
legnagyobb szorgossággal vigyázzanak, hogy híveik e tár-
sulatokba belépve, lassanként egész észrevétlenül a vallás 
iránti közömbösség mérgével meg ne mételyeztessenek, 
avagy örök üdvösségükön ehhez hasonló egyéb kár ne 
essék. 

XI. A lehető legnagyobb haseonnal jár, ha az egyes 
vidékeknek katholikus lapja van. 

XII. Mindezeknek, melyeket az egyházi fegyelem föl-
lendüléseért és a hivő nép érdekében kinyilvánítottunk, az 
óhajtott eredményre jutása javarészben magán az egyház-



fők ügybuzgóságán fordul meg. E célból a meghatározott 
időben végzendő pásztori látogatasaik alkalmával különösen 
tudakolják meg külön-külön az egyes egyháziaktól, hogy 
mindeme rendelkezéseket pontosan és tökéletesen meg-
tartották-e. 

Azonfölül teljes buzgóságukkal — mit csak kifejt-
hetnek — és legnagyobb szorgalommal gondoskodjanak 
arról, hog-y az egyes egyházi javadalmak necsak megtagad-
tassanak az arra nem méltóktól, hanem minél méltóbbak-
nak adománvoztassanak. 

BELMISSZIÓ. 
J e l e n t é s 

az eperjesi theol. ifjúsági belmisszió-egyesület 1895/96. évi 
működéséről. 

A belmissziói egyesület célja, mint azt már a mult 
évi értesítőben is kifejtettük, nem annyira az. hogy mi 
ifjú theologusok itt már belmissziót végezzünk, hanem 
inkább az, hogy magunkat képesekké tegyük arra, hogy 
kilépve a gyakorlati életbe, ott. a belmissziót szakavatott-
sággal ápolhassuk; hogy mint gyakorlati lelkészek majdan 
a belmisszió felkarolásával híveinket szellemi és anyagi, 
valláserkölcsi és társadalmi tekintetben azon ideális magas-
laton tartsuk meg, illetve oda emeljük, a melyen az igaz 
keresztyéneknek lenniök kell. 

Ez gyakorlati ügyességet kiván. Ezért a belmissziói 
egyesület egyrészt gyermek-istentiszteletek rendezése és tar-
tása által igyekszik már itt is némi gyakorlati ügyességre 
szert tenni, másrészt úgy intézkedett alapszabályaiban, 
hogy a kilépő theologusok nem szűnnek meg az egyesület 
tagjai lenni, hanem mint. annak kültagjai, továbbra is össze-
köttetésben maradnak velünk. 

A kültagokkal való összeköttetést az által tartja fönn 
az egyesület, hogy egyrészt a szellemi és anyagi támoga-
tást kötelességükké teszi, másrészt pedig az által, hogy 
megküldi nekik működéséről szóló jelentéseit. Mivel az 
egyesület még igen fiatal (mindössze három éves) keves 
még kültagjainak száma s ezek sincsenek oly állásban, 
hogy mások jogainak sérelme nélkül belmissziót végez-
hettek volna : annálfogva egyesületünket sem szellemi, sem 
anyagi tekintetben nem igen támogathatták. Legnagyobb 
szorgalmat fejtettek ki az egyesület azon kültagjai, kik 
külföldön tartózkodva egyes belmissziói egyesületekkel köz-
vetlenül megismerkedhettek s azoknak berendezését, mű-
ködését beküldött dolgozataikban megismertették. így ismer-
tette meg Thinschmidt Márton a pozsonyi diakonissa-
intézetet és a baseli »Theologisch.es Alumniumot*; Frenyó 
Lajos drezdai és a lipcsei diakonissa-intézetet; Gura Jenő 
a berlini városi belmissziót. 

Walser Gyula a lipcsei socialdemokratismust s ezzel 
kapcsolatban a németországi socialismust ismertette meg, 
a melylyel a beimissziónak a maga működésében számolnia 
kell. Mayer Endre a belmisszió feladatáról, köréről és esz-
közeiről tartott hosszabb felolvasást, a mely a »Hajnal* 
című belmissziói lapban is megjelent. Thinschmidt Márton 
és Frenyó Lajos a fent említett ismertetéseken kívül egy-
egy értekezést küldtek el. 

Az egyesület tagjai érdeklődéssel hallgatták meg az 
egyes felolvasásokat, maguk azonban inkább csak a gyer-
mek-istentiszteleteken működtek és a felolvasásokon keveset 
nyújtottak. (A belmissziói egyesület tagjai közül kettő tar-
tott felolvasást idevágó kérdésekről.) Különben a mit ők 

nyújthatnának, az csak elmélet volna, a melynek kereszfül-
vihetőségéről semmi tapasztalat alapján meggyőződest nem 
szerezhettek. 

Az egyesület ez évi működéséről különben a követ-
kezőkben számolhatunk be. 

Az egyesület elnöke Mayer Endre theol. dékán volt. 
ki az 1893/94-iki tanévben választatott meg három évre. 
Az egyesület titkára volt Thinschmidt Márton IV. hittan-
hallgató; majd midőn ez a külföldre ment, Dianiska 
Frigyes III. hittanhallgatő ; főjegyzője Dianiska Frigyes, ké-
sőbb Reyer Fülöp III. h. h.; aljegyzője Ohályi Viktor 11. h. 
h.; laptárosa Engler Lajos I. h. h. 

Az egyesület tartott két rendes közgyűlést (alakuló 
és záró) és egy rendkívüli közgyűlést, egy díszgyülést és 
10 összejövetelt. 

A diszgyiilésre nt. Schwarz, a lipcsei misszió-egyesü-
leti superintendens itt-tartózkodása és a külmisszióról tar-
tott előadása szolgált alkalmul. Programmja a követ-
kező volt: 

1. Luther diadalénekének első verse. Énekelték az 
egyleti tagok. 

2. Ima, elmondta Dianiska Frigyes e. titkár. 
3. Mayer Endre, az egyesület elnöke, üdvözölte ven-

dégünket, Schwarz superintendens urat. 
4. Schwarz superintendens előadást tartott a bel-

és a külmisszióról általában, a külmisszió történetéről és 
a lipcsei külmissziói egyesület működéséről. 

5. Mayer Endre, az egyesület elnöke, megköszönte 
az egyesület nevében az előadást s az egyesület pénzado-
mányát áldáskivánással nyújtotta át a lipcsei külmissziói 
egyesület számára. 

6. Luther diadalénekének második verse. Énekelte a 
theologiai ifjúság. 

Az összejöveteleken a következő tárgvak felett tar-
tattak felolvasások: 1. »A belmisszió feladata«. 2. »Egy 
falusi pap belmissziója*. 3. »A pozsonyi diakonissa-inté-
zet és a baseli theologisches Alutnnium leírása*. 4. »A 
drezdai és a lipcsei diakonissa-intézetek*. 5. »A vasárnap 
megszenteltetése* 6. »A nagyvárosi misszióról általában, 
különös tekintettel R. V. »Belmisszió* című munkájára*. 
7. »Minő eszközökkel küzdjön a lelkész az alkoholismus 
ellen«. 8. »A belmisszió tót egyházban*. 9. »A socialis-
mus ró l.« 

A theologiai ifjúsági belmissziói egyesület felvette 
körébe a coll. tanítóképző ifjúságát, a mely a felolvasó 
összejöveteleken mindig részt vett. 

Nyilvános ünnepélyt ez idén a millenniumi ünnepé-
lyek miatt nem rendezett. Kifelé irányuló működése külö-
nösen a gyermek-istentisztelekre terjed ki. Ez idén nem-
csak a helybeli magyar-tót, hanem a magyar-német egyház 
gyermekeivel is tartott rendes gyermek-istentiszteletet, még 
pedig a magyar-tót egyház gyermekeivel tót. a magyar-
német egyház gyermekeivel magyar nyelven. Tót nyelvű 
gyermek-istentisztelet összesen csak hat volt, mivel a tót 
gyermekek legtöbbnyire szegény és falusi szülők gyerme-
kei voltak s tél idején nem járhattak istentiszteletre Ma-
gyar nyelvű gyermek-istentisztelet azonban nov. 1-étől 
húsvétig majdnem minden vasárnap (összesen 18) volt. 

Hogy az egyesület tagjai a belmisszió ügyeivel minél 
könnyebben s alaposabban megismerkedhessenek és így 
az egylet célját mindinkább megvalósíthassák, megtartotta 
az összeköttetést ez idén is a hasonló célú külföldi egye-
sületekkel. nevezetesen a »Kaiserswerthi Diakonissenhaus*-
szal. a »Rauhe Haus«-szal. a »Centralausschuss für innere 
Mission* elnökségével, melyek mindegyike értesítőkkel, 



röpiratokkal és a misszióba vágó művekkel ajándékozta 
meg az egyesületet. 

Az egyesületnek ez évben Mayer elnök költségén és 
közvetítése folytán, részint saját költségén a következő 
lapok jártak: Hajnal, Berliner Jünglingsblatt, Monatsschrift 
für innere Mission, Fliegende Blátter aus dem rauhen 
Hause, Allgemeine Missionszeitschrift, Stuttgarter Sonntags-
blatt, Bethanien, Correspondenzblatt für ev. Mánner- und 
Jünglingsvereine in (Jngarn. 

Az egyesület könyvtára ez idén 90 kötet- és füzet-
ről fölszaporodott 243 kötet- és füzetre. ^ laptárban 126 
lap és füzet van. A könyvtár részint több belmissziói 
műnek a theol. könyvtárból való áttétele, részint ajándé-
kok űtján szaporodott. 

Az egyesület pénztára is gyarapodott. Összes jöve-
delme ez idén 77 frt 92 kr., mult évi 16 frt 63 krajcár 
pénztári maradékkal. Kiadás volt 27 frt 56 kr. A jelenlegi 
pénztári állapot 50 frt 36 kr. 

A jövedelem nagy része önkéntes adományokból 
került. így adakoztak: a tiszai egyházkerület ez évben is 
25 frttal segélyezte egyesületünket, Mayer Endre theol. 
dékán adott 2 frtot, nt. Dianiska András lőcsei lelkész 
3 frtot, Walser Gyula 2 frtot, Hajász Lajos, Gara Jenő, 
Erenyó Lajos, Thinschmidt Márton kültagok egy-egy frtot. 
A rendes tagok gyűjtése tett 23 frt 30 krt. Nt. Sztehlo 
János és a hat szab. kir. városi esperesség volt esperese 
a mult nyár folyamán 2 frtot ajándékozott, a mely össze-
gen a nyáron íelmerült költségek (értesítők szétküldése) 
fedeztetett. 

Az egyesület néhány tagja hectografot vásárolt s azt 
egyelőre használatra, majdan teljes tulajdonába bocsátja 
a belmissziói egyesületnek. Sajnos, hogy a közbejött aka-
dályok miatt az egyesület azon határozata, hogy a kül-
tagoknak a hectografon sokszorosított értesítőt küld, csak 
annyiban valósult meg, hogy december végén szétküldötte 
az addig tartott összejövetelekről szóló terjedelmes ér-
tesítőt. 

Nevezetes mozzanata az egyesület életének még, 
hogy nt. Altmann Gusztáv kültag febr. 3-án a belmisz-
szióról felolvasást tartott az összegyűlt sáros-zempléni és 
a hat szab. kir. városi lelkészek előtt, melynek hatása 
alatt egy belmissziói egyesület alakítását határozták el. 

Az egyesület nagylelkű pártfogói fogadják ez úton 
is hálás köszönetünket. 

B E L F Ö L D . 

A felsőbaranyai lelkészi gyámintézet 
felszámolása. 

— F o n d p e r d u ? — 

Érdekes lesz e kérdéssel foglalkozni. Baksay, a nála 
megszokott találó humorral mutatott rá, hogy itt is, ott 
is majd elkezdenek »fond perdu «-zni s úgy is van. Két 
intézetet nem bír meg a prot. papi nyomorúság, még 
kevésbbé a mindent megdrágító fogyasztási adók es kar-
tellek, legkevésbbé pedig a 0-fok alá húzódó gabonaárak. 
Lesz hát biz ott, s kell lenni »fond perdu«-nek. Baj-e ez? 
Itt a kérdés. Ha veszszük : nem baj, de ha úgy veszszük. 
nagy baj. Azaz, hogy a szó szoros értelmében vett »fond 
perdu« soh'se baj. 

E szó alatt azt értem, ha bizonyos meghatározott 
eletjáradék pontos kiszolgáltatása céljából a kamatozó tőke 

maga is igénybe vétetik úgy, hogy a maga jogos részletét 
a legutolsó igénylő is megkapja. Ez értelemben a »fond 
perdu«-zés nem baj. Sőt azt mondom, minden reális pénz-
intézetnek ez alapon kell szervezve lennie, hogy tudniillik 
számbavéve az idővel lehető legtöbb segélyjogosultat, úgy 
szabja meg a segély évi összegét, hogy azok maximuma 
eléréseig a részvényekből oly tőke halmozódjék össze, 
miszerint bármikor záródjék be az intézet, az igényjogo-
sultak a tőke kamataiból s aztán magából a tőkéből szer-
zett jogaikat élvezhessék. A mely intézmény nem így van 
szervezve, homokra épült. 

A felsőbaranyai egyházmegyei lelkész-testület is kény-
telen bezárni szépen fejlett, 46,000 frt tőkével bíró inté-
zetét s igazgatóválasztmányának utasítást is adott, hogy 
tegyen számítást a »fond perdu* alapon, s ezt szakértőiül 
vizsgáltassa felül s ily számítás alapján határozzunk a 
bezárás módozatai felett. 

Nem így történt. 
A választmány alkotott ugyan bezáró-szabálvzatot, 

de önkényes alapon s felette gyönge mathematikával. Meg-
kísértjük ismertetni. 

1. 62 rendes tagot állapít meg, a kik t. i. 1895. 
dec. 31-én még éltek. Ebből egy csak a részvény-alap 
tagjaé, tehát 25 frt 20 kros segélyre számolhat. Ezeken 
kívül több új tag nem vétetik föl. 

2. Minden tagnak legalább 10 évről kellett, illetve 
kell fizetése l1/2%~át befizetni s 42, illetve 100 forintos 
részvénytőkéjüknek kamatozniok. 

3. Az e. m. gyámintézet 61 tagja helyett az orsz. 
lelkészi gyámintézetbe a 10°/0-°s belépti díjat — a kou-
venti kirovás szerint — kifizeti. 

4. A régi özvegyek, árvák eddig esedékes illetékeiért 
a gyámintézet szavatol. 

4. A jelenlegi tagok özvegyei azonban öt évig 80 frt 
évi segélynél többet kapni nem fognak. Öt évenként revi-
sio lesz s a fölösleg a »fond perdu* alapján segélyezésre 
fordítandó. 8000 írt azonban 1949-ben okvetlen fenma-
radjon. Szükség esetében — tehát azután — ez is fel-
használható a segélyezésre (ha lennének Mathusaleminák!). 

9. A kik gyámintézeti százalékfizetéseiket 10 évre 
kötelesek kiegészíteni, f. évi nov. l-ig történő bejelentés-
sel kiléphetnek, midőn kötvényeiket s % " o s befizetéseiket 
kamat nélkül visszakapják. 

Ez a bezárási szabályzat lényege. 
Hozzá van csatolva egy normális költségvetés 1896— 

1949. évekre; de arról jobb nem beszélni. Ott a rendszer 
és a mathematika annyiból áll, hogy tekintet nélkül a 
tagok és özvegyek, illetve árvák korára, egyik évben egy, 
másikban két pap vagy özvegy meghal, legalább így van 
előírva, míg elfogynak szépen. 

Ez a mathematikai alap. A szakértői felülvizsgálatot 
azonban a választmány szükségtelennek tartotta, jobban 
mondva nem engedte meg. Minden bírálat nélkül csak 
annyit kérdek, mit szólna ahhoz egy szakértő, hogy pl. 
Baranya 65 papjánál a halálozás százaléka 2 '154% min-
dég 65 lelkészt számítva, mégis a normális költségvetés 
1897-től kezdve 1—2, 1—2 arányban öldösi őket évről-
évre. Az özvegyekre nézve pedig oly udvarias, hogy pl. 
a 75 frt osztalékos 10 özvegy közül, kik közt 50—60 éven 
felül valók is vannak 1908-ig, tehát teljes 13 éven át 
egyet sem enged meghalni, a 120 frtosak közül pedig, kik 
1898-ban hatan lesznek (ha közülök addig is meg nem 
hal, mert több nem lehet), teljes 18 évig egy sem hal 
meg. Persze, ez a két tétel 1470 frt kiadást egy évtized-
nél továbbra biztosít a »perdu*-zés elején, s ez nagy 



szó. Azért is nem kell ide mathematika, hanem csak 
Potemkin színfalak számoszíopokból. De nem erről akar-
tunk szólani. Térjünk a »fond perdu <-re. 

A fond perdut így értelmezni képtelenség. 
Egyfelől kiragadni a gyűjtött tőkéből egy jelentékeny 

összeget circa 7200 frtot, és azt nem az alapszabály által 
kitűzött célra (özvegyek és árvák segélyezése), hanem a 
tagok folyó kiadásainak csökkentésére fordítani, igaz, 
hogy alap-megtámadás, de nem a fond perdu való értel-
mében. 

S ha még lenne benne ratio? De nincs. 
Az alapszabályok tenorja az. hogy kiki fizetése után 

%-os arányban adózik ugyan, de a segély egy és ugyanaz 
minden gyámolítottra nézve. Itt pedig a tőke megcsorbít-
tatik, de úgy, hogy nem egyforma összeg adatik minden 
részvényes tagnak (teszem 50. 60 vagy 100 frt), hanem 
kinek-kinek annyi, a mennyit a konventi szabalyzat kiró. 
Tétetett ugyan oly indítvány is, de azt lezúgták ezzel: 
hát ha valakinek 10°J0-'d 100 frtot nem tesz, hanem 
mondjuk 70 frtot, az a 30 frtot zsebpénzül, borravalóul 
kapja? Nem, volt a válasz, segélyül a tagokat a legkisebb 
fizetésű tag illetékével egyformán. Leszavazták. És most 
megtörténik, hogy a ki 700 frt után fizetett °/o"ot ^ 
s 1300 után 5 évig, a konventi számítás szerint fizet érte 
a gyámintézet 2300 frt után 10% belépési járulékot. Ki 
kapja a borravalót ? Szebb így, ha a nagy jövedelmű kap 
illetéktelenül, mintha a szűkös jövedelmű kapott volna 
jogosan? Ez már nem mathematika, hanem ethika ! 

Aztán ezért le kell szállítani az özvegyek most már 
120 frtban megállapított illetékét 80 frtra, s pedig azért, 
hogy a gazdagoknak borravaló jusson, s végül 8000 frt 
maradjon. Hát célszerű-e — nem hozom fel az igazsá-
got — az özvegytől évek hosszú sorára évi 40 frtot el-
vonni azért, hogy az élő papnak 70 frt — mert ez közép-
szám — egyszer s mindenkorra való kiadást megtakarít-
sunk? De hát jogos-e? Mi az öreg papoktól korilleték 
címen tetemes összeget hajtottunk be, s éltök alkonyán 
arra ébrednek, hogy míg fiatalabb — ily illetéket nem 
fizetett — társaik özvegyei 120 írttal biztosíttatnak és 
pedig mint fentebb érintém úgy, hogy 13 évig egy sem 
lial meg közülök? így a 7200 frt a szép tőkéből perdu, 
a nélkül, hogy fond perdu, azaz eredeti céljára használ-
tatnék. 

Miért ellenezte az igazgató-választmány a szakértő 
által való felülvizsgálást, vagy épen szakértői tervezetet, 
és mi jogon nem vette igénybe, holott arra a testület 
egyenesen utasította: ő tudná megmondani. De állítom, 
hogy normalisnak nevezett költségvetése egyszerűen nevet-
séges az ő naivságában. Az öldöklésnek ama célhoz alkal-
mazott rendszere, a mint ott gyakoroltatik, valóságos 
oktalan mészárlás. 17 év alatt 24 papot öl meg taktusra 
s hiába mondjuk, hogy két év alatt három pap 65 közül 
hal meg, a mi normálisunk 30 pap közül is csak az »egy-
kettő* taktus szerint öldösi az embereket. Ellenben az 
özvegyekhez páratlanul udvarias, kivéve a 25 frtosokat, 
mert itt 16 özvegynek 11 év alatt el kell pusztulni, hanem 
a 75 frt 20 krosak ugyan szívósak ám, mert mint em-
lítem, 13 évig, sőt a 120 frtosoknál 18 év alatt egy sem 
hal meg. Ki hiszi el? Mit mond rá a statisztika? Ter-
mészetesen a statisztika adatokat kér. Egy bezárt inté-
zetnél adott tényezőkkel lehet számolni. A 62 tagnak is-
meretes életkora (s van valószínűségi táblázat) az özvegyek 
és lehető árvák számát, korát is meglehet állapítani a 
jelenre egész pontosan. Ez adatok gyűjtését a választmány 
elutasította. Ily adatokkal nem rendelkezik. Hjah! az egész 
más színbe állította volna az egész normális tervezetet, 
mert a végeredményt mindig a számsor elején eszközölt 

bevételszaporítások, illetve kiadásmegtakarítások befolyá-
solják döntőleg. 

Igazságtalannak tartom, hogy az özvegyek 120 frtra 
felemelt illetéke 40 forinttal leszállíttassék azért, hogy a 
jobb jövedelmű papoknak nem illetékes pillanatnyi ké-
nyelme eszközöltessék; nem jó az özvegyek szájából el-
venni a falatot s az élőknek töltözni abból Ha az élőkön 
akartak segítni, tették volna oly mérvben (a legkisebb 
fizetés után) és arányban (mindenkinek egy összeget), mely 
míg a 120 frt biztosítását megengedi, a jogérzetet se 
csapja ily bántólag arcul. 

Igazságtalannak tartom — egy bezárt intézetnél — 
hogy a tagok mind egyenlő fizetésre nem köteleztetnek. 
A legtöbb 17 évig fizetett, néhány csak 10 évre van köte-
lezve. Miért ? Ujak már nem jönnek be, mind egyenlők 
vagyunk jogban, kötelességben. így az ifjabb tagok kilép-
tek volna, s nem adóztatnák magokat kétfelé. 

Tudom, a választmány az orsz. intézetre néz s kap-
csolatban tekinti azokat, melyeknek semmi közük egymás-
hoz (ha át nem adtunk semmit); tudom, hogy a 8000 frt 
fentartása oly fixa idea, mely a mily szükségtelen és jog-
talan, oly szívóssággal ragaszkodik hozzá a tervezet szer-
zője; de tudom azt is, hogy az alaptőke ily jelentékeny 
részének a tagok közt felosztása, irányt és arányt tekintve, 
az alapszabálylyal nem egyezik, valamint nem a 8000 frt 
fentartása sem, melyet szükség, de még csak eshetőség 
sem indokol. Ez a két tényező az elején és a végén az 
oka annak, hogy az ősz atyák, kik erre a jogot — kor-
illeték címén — áron vették, mert hiszen nem haltak 
meg hamar (a minek ellenértéke volt a korilleték) s ezért 
részesülnek oly meglepetésben, hogy özvegyeik csak 80 frtot 
kapjanak 120 frt helyett, nem fognak áldást hangoztatva 
»igen«-nel szavazni. 

120 frtot biztosítani minden tag jogosult hátrahagvot-
tainak: erkölcsi kötelesség. 8000 frt tőkét hátrahagyni: 
messzenéző hiúság. 7000 frtot igazságtalanul kiosztani: 
legnagyobb fokú önzés. 

Fond perdu lesz, a hol nem kell s nem szabad: az 
ajándékozásnál. Fond perdu nincs, mikor 8000 irtot fen-
hagvnak. Sok özvegyi száraz falatot lehetne abból meg-
zsírozni, sok könnyet leszárasztani. A tervezethez most 
foly a szavazás. 41 »igen« érvényre emeli a jogtalanságot. 
De 22 *nem< megakadályozhatja. Óhajtom, hogy legyen 
több »nem« is, hogy a bezáró szavazat a »Testület« által 
kiadott utasítás és az özvegyek érdekeinek teljes megóvá-
sával készüljön el. Csakis e célra szabad »fond perdu«-zni, 
ha idegen célra teszszük azt, akkor nem fond perdu-zünk, 
hanem — osztozunk. 

Non quis, sed quid. 

K Ü L F Ö L D . 
Az evolutio és a vallás. 

Az angol vasárnapi iskolatanítók mult heti értekez-
lete előtt dr. Bect tanár, a természettudományban ura-
lomra jutott evolutióról tartott két igen érdekes felolvasást. 
Első felolvasásában »Egy theologusnak az evolutióról való 
gondolatait* adta elő. A másodikban pedig az ^Evolutio 
elméletének a keresztyén valláshoz való viszonyával* fog-
lalkozott. A kifejlődés elvét a természettudósok, mondhat-
juk általánosan elfogadták s általuk úgy átment már a 
modern gondolkodásba, hogy méltónak találjuk az érde-



mes professornak e tárgyban való eszméit ismertetni e lap 
olvasóival. 

Azt bizonyára tudják e lap olvasói, hogy az angolok 
a vasárnapi iskola alatt nem azt értik, a mit a magya-
rok. Nem az elemi hat osztályt elvégzett ismétlő iskola-
kötelesek oktatását: hanem a gyermekeknek vallási okta-
tását. Az angoloknál a gyermekeket vallásra, a szentírást 
használva kézikönyvül, minden gyülekezetben vasárnapon-
ként a lelkész felügyelete alatt, arra vállalkozó ifjú embe-
rek és hölgyek, sokszor igen nagy urak tanítják. Nagy 
kár, hogy az a jó szokás még nem tudott nálunk meg-
honosodni. Pedig mindaddig nem lesz virágzó egyházi 
életünk, míg egyházunk tagjai ily meleg érdeklődést nem 
tanúsítanak a vallásosság terjesztése iránt a jövő remény-
sége, az ifjú nemzedék közt. 

E kis kitérés után lássuk dr. Bect eszméit a kifej-
lődésről. Első felolvasásában abból indul ki, igaz ugyan, 
hogy az evolutióról való néhány elmélet vallástalan és 
erkölcstelen, melyek a levegőben vannak, sőt keresztyén 
családokba is behatoltak. De hát az evolutio benne van 
a természetben és e tényről való elméletek ellen nem kell 
nagyobb hévvel küzdenünk a szentírásnál. Istennek a ter-
mészetben adott önkijelentése nélkül a magasabb kijelen-
tését nem érthetjük meg teljesen. A természetben az élő 
lényeknek szertelen nagy változatosságát látjuk, vájjon 
mindenkor olyanok valának, mint ma ? Az evolutio theo-
riája azt tanítja, hogy azok nem hirtelen, hanem lassan-
ként, fokozatosan lettek olyanokká. Ha Európa térképére 
tekintünk és meglátjuk pl. a Francia-, Német- vagy Török-
országot, a bennök lakó fajokat és azok jelen állapotát 
nem ismerhetjük meg, hanem csak a történetük után. 
Isten kezdetben nem teremtett angolt, németet vagy törö-
köt. Annak megértésére, hogy miként lettek egymástói 
annyira különbözőkké, történetüket kell tanulmányoznunk. 
Az élő lényeknek is van történetük. Az emberek sokáig 
jártak fölötte, nem is sejtvén, hogy könyvet tapodnak. De 
immár illusztrált lapjaival nyitva áll előttünk. Bár dátu-
mot sehol sem látunk följegyezve, de azért tudjuk, hogy 
chronologiai rendben következnek egymásután, és viszony-
lagos korukat meg is határozhatjuk. Látjuk benne, hogy 
új alakok állottak elő és a régiek kihaltak. Látunk más 
jelenségeket is, pl. az ebihal szemeink láttára halnak ké-
szül és békává lesz. Tüdővel lélegzik, lábakat kap és 
farkát elveszti. Ez és sok más esetben az egyed története 
faja történetének kivonatává leszen. Az élet korábbi 
lépcsőfoka minden élö lénynél ugyanaz. A közvetlen 
teremtés elmélete igen sok dolgot magyarázatlanul hagy, 
különösen a sok életalak eltűnését, kihalását. Isten csak 
azért teremtene valamit, hogy azt el is vesse ? Az evo-
lutio elméletével sem lehet mindent kimagyarázni, de mégis 
sokkal többet, mint a közvetlen teremtés elméletével. 

Dr. Bect az értekezlet másod napján, mint föntebb 
is említők a kifejlődés elmélete és a keresztyén vallás 
egymáshoz való viszonyáról elmélkedett. Elsőben is azt 
mutatta ki, hogy az evolutio theoriája még Darwin szerint 
sem szakít a teremtő eszméjével, hanem a teremtő műkö-

dési módjával ismertet meg bennünket. Majd azután Spencer 
Herbert synthetica philosophiájáról szólott. Szerinte Spencer 
annak a kimutatásával, hogy az universum egy és hogy 
a tudomány minden ága rokon egymással, az emberi is-
meretre nagy alakító hatással volt. De azért sok komoly 
ellenvetést keltett föl. Mert például Spencer azt tanítja, 
hogy minden, a mi van, már az anyag levése előtt — 
ha ugyan volt valaha kezdet — működő erők által hoza-
tott létre. És az ember csak egy hab a körülmények hul-
lámain. Nem cselekvő, hanem saját tetteinek szemlélője. 
Ez a nézet természetesen scepticismusra vezet. Mert ha 
ez igaz volna, jobb volna, ha semmit sem tudnánk róla, 
már pedig az igazság az embernek mindig barátja volt, 
nem pedig ellensége. Mindig többet ér a tudás a tudatlan-
ságnál. Ezenkívül sok dolgot nem tud megvilágosítani. 
Darwintól függetlenül munkálva, a ki csupán az élő lények 
evolutiójával foglalkozott, Spencer már az élet kezdete 
előtt való szervetlen dolgok evolutiójáról is beszél és az 
élet kezdődése után pedig a társadalom és a nemzetek 
kifejlődéséről is. De azt nem mondja meg, hogy az élet 
hogyan kezdődött. A szervetlen és a szerves lények közt 
levő végetlen űr miként hidaltatott át. A természettudo-
mány bebizonyítá, hogy élet élettelenből nem származ-
hatik. Semmiféle kutatásnak sem sikerült az élet titkát 
kitalálni. Az élet elkezdődött és ez a kezdete épen oly 
csoda, mint a Krisztus feltámadása. Nekünk olyan elmé-
letre van szükségünk, mely mindezekre megadja a kellő 
felvilágosítást. Spencer még azt a tényt sem emelte ki, 
hogy a társadalmi evolutio csak a keresztyén népeknél 
észlelhető. Igaz, ezeknél sem egyformán folyik; miként a 
beálló dagály sokszor visszahúzódik s úgy tér vissza. 
Csakhogy a nem keresztyén népeknél nincs valódi és 
állandó haladás. A názáreti ácsmester az emberiség építő-
mestere. Nekünk még Spencernél is Spenceriebbeknek 
kell lennünk, a haladást egyedül a keresztyén népek szá-
mára kell monopolizálnunk. 

Ezek után a professor előadta az universumról szt. 
Pál és mások alapján készített elméletét, oly ékesszólóan 
és oly tiszteletteljes hangon, hogy még az ellenkező nézetű 
hallgatóit is elbájolta. Az evolutiónak sok ellenfele bámulva 
vette észre, hogy ez elméletet is fél lehet ügy állítani, 
hogy általa Isten dicsőíttetik és hogy az ember általa nem 
degradáltatik, hanem felmagasztaltatik. Kimutatta, hogy 
igenis észszerű a világegyetemet egy oly értelem müvének 
tekinteni, a ki a világ célját már kezdetben tudta, a kinek 
már az első gondolata bizonyos meghatározott viszonyban 
volt az Isten fiával. Az emberek arra rendeltetvék, hogy 
az Ü hasonlatosságára formálódjanak, hogy ő legyen az 
első szülött az atyafiak között. Az atya pedig hajlékot 
készített az ő gyermekeinek. Ő hívta az anyagot léteire, 
a természet erőit Ő hozta működésbe, melyek által a leg-
magasabb kifejlődés biztosítva van. Kellett lenni egy oly 
dicső időpontnak, a melyben az élet lehelletére az evolutio 
elkezdődött, az első protoplazmából egymást követő élet-
alakok állottak elő, mígnem egy oly alak jött létre, mely 
elég alkalmas volt az emberi alak alapjául szolgálni, ekkor 
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a teremtő értelem lehelletére áthidaltatott az űr( mely el-
választja a legfejlettebb majmot, a legalacsonyabb fokon 
álló embertől. Majd ismét XVIII. századdal előbb egy újabb 
isteni lehelletre kezdetét vette a keresztyén evolutio, a mi 
még nincs kimerítve, mert még nem jelentetett meg, hogy 
mik fogunk lenni. És a mi örökös felfelé haladásunknak 
jövendő szakaszai dicsőbbek leendenek, mintsem elménkbe 
foghatnánk, de mindig a törvény és a rend korlátai között 
emelkedünk Isten hasonlóságára. 

Chr. W. után —a—s. 

RÉGISÉGEK. 
Egyházi régiségek. 

Szerető Atyámfiai, Endrédi Helvetika Konfession 
levő Lakosoknak érdemes Elöljárói! 

Vettem a kegyelmetek hozzám bocsátott Levelét 
minden betsülettel. A miről tudakozódik kegyelmetek benne, 
annak circumstantiája így vagyon. 

1-o. Szabad ugyan már instálni akár kinek is a 
Nes Vármegyén Oratóriumért, Prédikátorért és Mesterért 
és attól senkit tiltani, vagy ijjeszteni nem szabad, így van 
a F. Királyi Intimátumba, s osztán ha valaki instál, a 
Tkes Vármegye abban a Helységben Deputatus urakat 
rendel, kik közzül kettő Reformátusok, kettő ismét Pápis-
ták, s ezeken kivül meg az V-Archidiaconus, veszprémi, 
és ezek vizsgállyák osztán meg 

2-o. Hogy, hány különös Gazda vagyon a helyben, 
akár bírjon a földet akár ne, akár lakjék egy fedél alatt 
kettő s három, akár pedig mindenik külön: egy szóval, 
füst pénzt mennyin adnak; mert aki füst pénzt ád, azt 
az Uraság is különös Gazdának esméri és teszi. így osz-
tán ha találtatik száz, vagy ha kevesebb is azt felírják. 
De a Nemesek nem ebbe a Conscriptioba ingrediáinak 
ha nem különösbe. E meg lévén, 

3~o. Azt kérdezik minden kenyeres Gazdától, még 
pedig külön, vagy ha nem lészen jelen a Feleségétől : 
Hogy Akar-e Oratiumot építeni: Felelni kell: Hogy Akarok. 

4-o. Negyedszer azt kérdik: Van-e pénzed reá, ha 
van tedd le mindjárt előttünk az Asztalra, s azt meg-
számlálják s aki mennyit ád fel írják. 

5-o. Azt kérdik: Hogy Esztendőnként mit fogsz 
fizetni Prédikátorodnak, Mesterednek ? Erre így feleltek 
Csepelen, Szóládon és Látránban : Minden különös kenye-
res Gazda 5 gros és 1 Pos: buza a Prédikátornak és 
felényi a Mesternek. 

6-o. Ezek után meg nézik a Helység Portionalis köny-
vét, hogy vallyon nem restál-e a portioban s a szerint azt is 
fel írják. így viszik osztán a Deputatus urak a Nes Vár-
• 

megye Gyűlése eleibe az Investigatiot, s a Nes Vármegye 
meg felküldi a Consiliumra, s még onnét jő osztán a 
végső Deliberatum. Már a mint fellyebb is láthatta ke-
gyelmetek Csepelt, Látránt, Szoládot, a fellyebb írt módok 

szerint el végeztük, azoknak már most fel is mengyen a 
dolgok; de többet nem mertünk még próbálni. Miért ? 
azért mert sem Endréden, sem Szárszón, sem Turbán, 
sem Mágotson nincsen ki a száz különös kenyerű Gazda. 
Már pedig azt kívánja ő Felsége Intimatuma, hogy annyi 
legyen: ugy de Csepelbe, Látránba, Szóládon ki van, s 
ezekkel kívántuk elébb a jeget törni, majd ha ezeknek 
dolgában minden difficultások superaltatnak, tehát a többek-
kel is bátrabban indulhatunk: mert annyi a Vád a mellvet 
Esperest Ur és Tisztartó Ur, a Csepeli, fel adtak és fel 
küldöttek ellenek, hogy ha azokat Censusba talállya a 
F. Császár és király venni, Tyúk ólat sem építhetünk nem 
hogy Oratoriumot; de ha Censusba nem veszi, ugy bol-
dogulunk, ezért várakozunk azok eránt az Ekklesiak eránt, 
a melyekben száz Família nem találtatik. Van gondunk 
reájok, magoknak sints nagyobb, de festina lente, és dat 
cito si dat bene. Majd meg hallyák kegyelmetek csak Sz. 
Mihály napra is úgy reménlem mitsoda ki menetelek lett 
ezeknek akik a jeget törik, addig azért csak várakozni 
kell, mert meg eshetnék, hogy romlást tsinálnánk magunk-
nak, ha fundamentum nélkül indulnánk A tiszt. Plebanus 
urak keze alol is pedig semmi úttal móddal addig nem 
szabadulhatunk míg Oratoriumot nem nyernek kegyelmetek, 
azért tsak fizetni kell addig. így levén a dolog, már most 
megértheti kegyelmetek, hogy bizony nem felejtettük el 
kegyelmeteket, sőt inkább: azért is kegyelmetek is legyen 
tsendességben, majd megírom mikor menni kell ha Isten 
éltet. Az Úr Isten légyen kegyelmetekkel, és Lelki s Testi 
áldásaiból adjon bővséges részt, Igy kivánnya 

Kegyelmeteknek 
Nagy Szokoly, Die 16 Aug. 1783. 

igaz jó akarója 
Kiss Ferencz, 

a külső somogyi Sz. Társaságnak 
Seniora és N. Sz. Pred. m. p. 

Közli: Addm Imre. 

IRODALOM. 
** Két alkalmi egyházi beszéd. Gzinke István 

rimaszombati lelkész beköszönő és millenniumi ünnepi 
beszéde küldetett be szerkesztőségünkbe. Amazt 1896. 
április 26-án beköszönése alkalmával, emezt május 10-én 
az ezredévi ünnepélykor tartotta az irodalmilag is elő-
nyösen ismert jeles szerző. Mindkettő kiváló beszéd. Krisz-
tusi lélek és erő szól belőlük, melytől megtermékenyül és 
fölmagasztosul az emberi lélek. Czinke nem az az ember, 
a ki emberi bölcsességet és emberi erőt prédikál; nemcsak 
ékesszavú prédikátor, de evangeliumi magvető is: lelke 
Isten lelkéből van telítve, s így az Isten erejét, igéjét és 
bölcsességét hirdeti. Beköszönőjében I. Kor. IV. 20. alapján 
az Isten országáról, ennek erejéről prédikál, mely a hitben 
és lelki tisztaságban áll. Millenniumi beszédében azt mu-
tatja ki, hogy a mi atyáinkkal velők volt az Isten s nem 



hagy el minket se, ha mi el nem hagyjuk. Az Isten gond-
viselésében s a magyar nemzet hivatásában való erős 
hit magasan szárnyaló lelke sír, örül, zúg át e gyönyörű 
beszéden, mely gyöngye a millenniumi beszédeknek, mely-
nek remek színes prózája helyenként költői szárnyalást, 
ütemes csengést nyer. A beköszönő beszédet Baksay 
István főgondnok, a millenniumi beszédet Dapsy József 
egyháztanácsos adta ki. A második beszéd ára 10 kr., 
a befolyandó összeg a Rimaszombatban felállítandó Tompa-
szoborra fordíítatik. — Melegen ajánljuk megszerzését. 

Angyalka karácsonya cím alatt Walton a. igen 
szép kis traktátust írt angol nyelven, melyet Kováts Lajos 
fővárosi hitoktató fordított magyar nyelvre s a magyar 
evangeliumi keresztyének egyik amerikai barátjának költ-
ségén a Traktátus-társaság adott ki. Ugyanis a magyar 
vasárnapi iskoláknak egy amerikai angol pártfogója 16 font 
sterlinget küldött Gladischefsky Károly budapesti ref. lel-
készhez azzal a kikötéssel, hogy ezzel az »Angyalka 
karácsonya« magyar nyelvre fordíttassék s belőle minden 
magyar vasárnapi iskolának 10—10 ingyen példány kül-
dessék s osztassék ki a gyermekek között. Ennek jelzé-
zésére a könyv hátulsó oldalán következő felirat olvas-
ható: Az Egyesült-Államokban levő »Vasárnapi iskolák 
társulata* ajándékozza e kis könyvet a magyar vasárnapi 
iskoláknak és reményli, hogy általa sokan fogják meg-
ismerni a Jézus Krisztust * — Maga a könyv 63 kis 
nyolcadrétü lapon három csinos képpel ékesítve megra-
gadó kis vallásos történet elbeszélése, melyet felnőttek is 
haszonnal olvashatnak. Vallásos erő és lélek szól belőle. 
Fordítása elég jó, könnyed és magyaros; kiállítása csinos, 
a Hornyánszky-nyomdáját dicséri. Vasárnapi (bibliai) isko-
lákat vezető lelkészek és tanítók pártoló figyelmébe me-
legen ajánlhatjuk. Megrendelhető Gladischefsky Károly 
lelkésznél Budapest, Alkotmány-utca 15. sz. 

** A magyar nemzet története című (Budapesten, 
a Lampel R.-féle (Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udvari 
könyvkereskedés kiadóhivatalában megjelenő) Szalay-
Baróti-féle illusztrált nagy munka 40-ilc füzetével most 
kezdi meg harmadik kötete első füzetét, szokott díszes 
kiállításában és érdekfeszítő előadásában. A mohácsi ve-
szedelemmel kezdődik Magyarországnak egy új, de igen 
sajnos, egy igen szomorú korszaka. Mohácsnál sírba szállt 
a magyar nemzet önállósága, s letűnt egykori állami fényé-
nek s hatalmának a csillaga. A mohácsi nagy temető jelzi 
egy új dinasztia trónfoglalását, az áldatlan belháborúk, a 
török uralom évszázadokra terjedő vészes pusztító kereszt-
útját a magyar nemzetnek. A mohácsi vészt követő szo-
morú korszak bekezdésének ecsetelésével foglalkozik a 
jelen füzet, s vezeti történeti előadását a mohácsi vész 
utáni első két esztendeje alatt (1528-ig) egészen a Grittik 
és Martinuzziak fellépéseig, azon belháborúban, melyet 
1. Ferdinánd és Szapolyai János ellenkirályok vívtak egy-
mással a magyar trónért; nem is annyira a harcmezőn, 
mint a diplomatika egész tárháza fegyvereivel. Szalay-
Baróti avatott tolla e diplomatikai harcok csodálatos szö-
vevényeivel, nagyszabású, s mai kor színvonalát megkö-
zelítő apparátusával ismertet meg bennünket, oly könnyen 
átlátszó előadásban, hogy szinte belevonatva érezzük ma-
gunkat a tusakodó felek politikai s diplomatikai szerepébe. 
A füzet külön műmelléklete: >Izabella királyné búcsúja*, 

az orsz. képzőművészeti társulat műlapjáról reprodukálva. 
Képei pedig ezek: V. Károly császár, I. Ferdinánd, Mária 
királyné II. Lajos özvegye, Szapolyai János király, I. Fer-
dinánd ifjúkori arcképe és aláírása, I. Ferdinánd Székes-
fehérvár előtt, Anna királyné, I. Ferdinánd nejének ifjú-
kori arcképe, Konstantinápoly, (XVII. századbeli metszetről), 
Laszky Ferenc aláírása, Gritti Alajos, (XVI. századbeli 
metszetről). 

** Die Osterreich-Ungarische Monarchie cím 
alatt a híres Ilartleben könyvkiadó-cég Ill-ik kiadásban 
bocsátja közre dr. Fr. TJmlauft hírneves földrajzi-statisz-
tikai művét, mely Ausztria-Magyarországnak egyik legki-
válóbb leírása a német irodalomban. A derék illusztrált 
munkából immár a négy első füzet hagyta el a sajtót. 
Elől a kettős birodalom ügyesen megírt tömör politikai 
története olvasható, azután a földrajzi leírása következik 
az Alpok, a Karst, a cseh-morva hegyek és a Kárpátok 
négyes hegyrendszere szerint. Kidolgozása mindenütt a 
megfelelő szaktudomány színvonalán, nemes népszerű mo-
dorban oly vonzólag van tartva, hogy bármely művelt 
ember élvezettel olvashatja. A harmadik kiadás nagy gon-
dot fordít a tudomány vívmányainak és a statisztikában 
fölmerült változásoknak pontos feldolgozására. A munkát 
kitűnő műmellékletek és szövegkép díszítik, melyek száma 
a terv szerint 200-on felül lesz. Az egész mű 25 füzetben 
fog megjelenni, előfizetési ára egy-egy füzetnek 30 kraj-
cár, mely összeg a Hartleben-céghez küldendő Bécsbe, 
Budapestre vagy Prágába. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című illusztrált munkából most jelent meg a 
61-ik füzet, melyben Gracza György szerző Dembinszki 
megbuktatásának történetét mondja el. A kiváló munká-
nak ez a része is olyan friss, eleven, szépen megírott, 
mint az első füzeteké. A füzet illusztrációi és képei ezek : 
Nyolc lap Tassy Béla olmützi emlékkönyvéből. Vukovics 
Sebő 1849-iki igazságügyminiszter. Ihász Dániel, honvéd-
ezredes. Görgei Artúr. 

E G Y HÁ Z. 
Lelkészi értekezlet Munkácson. Június 24-én a 

beregi egyházmegyének mintegy 25 lelkésze értekezletet 
tartott Munkácson. Megjelent az értekezleten Uray Imre 
egyházmegyei gondnok, orsz.-gyűl. képviselő is, kit a lel-
készi kar kitűnő szivélyességgel fogadott. A megjelentek 
mindannyian Sütő Kálmán ev. ref. esperes vendégei vol-
tak, az értekezlet is ott folyt le Pap Károly tanácsbiró; 
b.-rákosi lelkész elnöklete alatt. Az előadói tisztet Szent-
imrey József izsnyétei lelkész teljesítette. Első sorban ki 
kell emelnünk Pap Károly elnök igen szép és lelkes üd-
vözlő beszédét, mely után a mult értekezlet jegyzőkönyve 
olvastatott fel. Fontos javaslata az értekezletnek az: hogy 
kimondandónak tartja, hogy a halál miatt megüresedett 
lelkészi állások csak addig maradjanak üresedésben, a 
meddig az özvegynek az országos és egyházmegyei gyám-
pénztári segély ki leend utalványozva, a mi — valljuk 
meg — az egyházközségeknek is kiváló érdekük. — Ér-
tekezlet után kedélyes ebéd volt a házi gazdánál, számos 
felköszöntővel. 
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I S K O L A . 

A sárospataki ev. ref. főiskola, immár teljesen 
befejezte a lefolyt iskolai évet. Az akadémiai hallgatók 
részére kitűzött pályatételeknek, mint azt teljes örömmel 
jelenthetjük, a legszebb eredményük lett az ifjúság részé-
ről, melynek a pályázatokkal szemben a legutóbbi iskolai 
évek folyamán tanúsított közönyösségét és hanyagságát 
a közigazgatók nem egyszer keményen megrótták évi jelen-
téseikben. De a millennáris esztendő jó aratást hozott e 
téren. Itt közöljük a pályatételeket s azoknak eredményét. 
1. A Féld. XII: 27 felett írandó két egyházi beszéd. Nyer-
tesek: Putnoky Pál IV. th. és Bogdányi József IV. th.; 
2. »Az ó-szövetségi monotheisticus vallásban miféle marad-
ványai fedezhetők fel az általános sémi polytheismusnak ?« 
Ny.: Harsányi J. és Gönczy G. III. th.; 3. Ki volt Husz 
János, mit tanított; működése és halála minő hatással 
volt hazájára ? Ny.: Antalfy L. és Illyés M. I. th.; 4. Mon-
taigne, Rabelais és Locke nézete az emberről és annak 
neveléséről a kor rajzával kapcsolatban. Ny.: Hodossy L. 
II. th.; 5. Mi tartotta fenn itt a magyart ezer évig? Ny.: 
Sinlca E. IV. jh.; 6. A Mózes bucsú-énekének tartalom és 
alakhű fordítása, a magyar bibliai fordítások e nemű rész-
letének különösebb méltatásával. Ny.: Gecse L. III. th.; 
7. A M. Tud. Akadémia Kazinczy-díját (10 arany) Hor-
kay B. IV. th. nyerte; 8. Államjogi értekezés: Trócsányi B. 
III. jh. és Pál Ernő III. jh.; 9. Büntetőjogi értekezés: 
Biró L. IV. jh.; 10. Római-jogi értekezés: Harsányi Gy. 
II. jh. — Főgimn. igazgatóul hat évre Szinnyei Endre, 
theol. segédtanárrá Vas János és szeniorrá Putnoky Pál 
választatott meg. — Az igazgatóság méltán okulva az 
előző évek kevésbbé kedvező tapasztalatain: már most 
kihirdette a jövő évi pályatételeket, mi által joggal meg-
kívánható elegendő időt bocsátott a pályázók rendelkezé-
sére. {i. zs. b.) 

Az iglói evang. főgimnáziumban az érettségi 
vizsgálatra 55-en jelentkeztek, kik közül az írásbelin el-
bukott három, a szóbelin egy évre visszavettetett egy, két 
hónapra pedig 11. Állíthatom, írja tudósítónk, hogy itt is 
kellő szigorral jártak el mind a tanárok, mind az elnök 
és dr. Székely György kormányképviselő, s hogy teljes-
séggel nem áll — a mi e Lap mult számában állítva 
volt — mintha az iglói főgimnázium felső osztályainak 
népességét annak a körülménynek köszönhetné, hogy a 
tanárok nem járnak el kellő szigorral, különösen az érett-
ségi vizsgálatokon. 

EGYESÜLET. 
Az evangyéliomi szövetség, mely a »Kis Tükör* 

június 14-iki összejövetelén alakult meg, következő vezér-
elveket írta zászlajára: 

1. Az evangyéliomi szövetségnek tagja lehet min-
denki. a ki igazán hisz a megfeszített és feltámadott Krisz-

tusban s az Úr Jézus akarata szerint törekszik élni, fedd-
hetetlenül tartván magát a világi bűnöktől. 

2. A szövetség ügyeit az elnök, alelnök (a ki a 
pénztárt is ellenőrzi), a titkár (a ki a pénztárt is kezeli), 
továbbá legalább hat választmányi tag vezeti. 

3. A szövetség célja a magyar evangyéliomi (luthe-
ránus és kálvinista) egyházak felvirágoztatása, az Isten 
országának és az evangyéliomi igazságoknak szóval és 
írásban terjesztése, ifjúsági egyesületek, szeretet-egyesületek 
és mértékletességi egyesületek alapítása és fentartása által. 

4. A tagok tehetségükhöz mérten minden évben ada-
koznak a szövetség céljaira s igyekeznek lakóhelyükön is, 
máshol is tagokat gyűjteni, a kik a szövetség céljainak 
komoly megvalósítására törekszenek. 

5. A szövetség tagjai időnként vallásos összejöve-
teleket és tanácskozásokat tartanak, valamely keresztyén 
munkatéren munkálkodnak, házaikban lehetőleg naponként 
családi áhítatot tartanak. 

A szövetség elnökévé Szilassy Aladár, alelnökévé 
Szöts Farkas, titkárává dr. Kecskeméthy István, választ-
mányi tagjaiul Szabó Aladár, Kutas Bálint, Homyánszky 
Viktor, Láng János, Gzina János, Farkas János, Virág 
Mátyás és Arany József választattak. 

A budapesti reformátusok betegsegélyző és 
temetkezési egyesülete jún. 28-án tartotta meg zászló-
avatási ünnepét a Lónyay-utcai főgimnázium dísztermében. 
Az ünnepélyen a nagyszámú tagokon kívül az előkelőségek 
közül is számosan megjelentek. A zászlóanyai tisztet Hege-
dűs Sándorné szül. Jókai Jolán úrnő teljesítette, kit meg-
érkezésekor Haypál Benő lelkész, mint az egyesület elnöke 
melegen üdvözölt. Az avató beszédet Szász Károly püspök 
mondotta. A zászló kék selyem alappal bír, gazdag ara-
nyozással van díszítve és fehér szalag van rajta. Fölirata 
ez: Az Úr oltárán áldoz, a ki a betegen segít. Ezután 
fehérbe öltözött lányok vezetése alatt a Széchenyi-kioszkba 
ment a fölavató gyülekezet, a hol megkezdették a szögek 
beverését. Az első szöget Isten, a másodikat a király és 
a harmadikat József kir. herceg nevében Hegedüsné verte 
be. Majd Halász Olivér, az egyesület védnöke következett, 
a ki átadta a zászlót Haypál Benő elnöknek. Haypál az 
átadásra nagyobb beszédet mondott, a mely nagy hatást 
tett az összegyűlt nagy közönségre. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Krajcsovics Soma szarvasi ág. h. evang. főgim-

náziumi tanár, áldásos tanári működése 11-ik, élete 40-ik 
évében hosszas szenvedés után június 22-én Szarvason 
jobblétre szenderült. Haláláról tanártársai adtak ki gyász-
jelentést. Béke lengjen és áldó emlékezet virrasszon sírja 
fölött! 

f Bán Zsigmond tiszafüredi lelkész haláláról kö-
vetkező jelentést kaptunk. A tiszafüredi ev. ref. egyház 
presbyteriuma szomorodott szívvel jelenti néh. nagytisz-



teletü Bán Zsigmond ev. ref. lelkész úr. életének 75-ik 
és lelkipásztorkodásának 39-ik évében folyó hó 25-én 
agyszélhűdésben történt hirtelen elhunytát. A boldogult-
nak hült tetemei folyó június hó 27-én délután 3 órakor 
tétetnek örök nyugalomra. Béke lengjen porai felett! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az 1-ső félév vége alkalmából t isztelettel föl-

kérjük mindazon előfizetőinket, kiknek előfizetésök 
lejárt, hogy eló'fizetésöket megújítani szíveskedje-
nek. — A szerkesztőség és kiadóhivatal. 

* Személyi hírek. Az eperjesi ev. kollégium igaz-
gató-választmánya mult hó 30-án tartott ülésében a tanári 
kar nagy szótöbbséggel hozott ajánlatára kollégiumi igaz-
gatónak egyhangúlag dr. Szlávik Mátyást, Lapunk bei-
munkatársát; theol. dékánnak HörJc Józsefet; jogkari dé-
kánnak dr. Horváth Ödönt, főgimn. igazgatónak Ludmann 
Ottót s tanítóképző igazgatónak SimJcó Endrét választotta. 

* Villámcsapás egy templomba. Kulpin (Bács-
megye) községe fölött a napokban óriási égiháború vonult 
el. Az evangelikus templom harangozója Sirka János, fel-
sietett a toronyba s meghúzta a harangokat, hogy a vihart 
elharangozza. Azonban nem végezhette be a harangozást, 
mert iszonyú mennydörgés közepett a villám a templom 
tornyába csapott s ő halva rogyott össze. A villám a 
templom ablakait és ajtóit szétforgácsolta és az éghető 
anyagok meggyuladtak. Ebbe a templomba öt év előtt 
már egyszer beütött a villám. Tudnivaló dolog, hogy a 
villám a magas helyeket keresi és a harang által előidé-
zett zaj igen vonzza a villámot. 

* A néppárt és Frigyes főherceg. A mosonmegyei 
néppárt csúfos felsüléséről írnak a lapok. A párt vezetői 
küldöttséget menesztettek Frigyes főherceghez, azzal a 
kéréssel, hogy buzdítsa tisztviselőit a néppárt támogatá-
sára. A főherceg azonban így válaszolt a kérésre: Én 
katona vagyok, tehát nem politizálok. De ha megtenném 
is, politikám ő Felsége politikája volna, a mely meg a 
kormány akaratában nyer kifejezést. Jó volna ilyen lecke 
máskor is a néppárti uraknak. 

* Bécsi magyarbarátok a kiállításon. Van egy 
osztrák képviselő, kinek neve Kronawetter Ferdinánd, 
s ez arról nevezetes, hogy barátja, híve a magyaroknak 
és a népnek, s feje egy demokrata (népies) körnek Bécs-
ben. Ezek most eljöttek hozzánk és megnézték a mi büsz-
keségünket, az ezredéves kiállítást. Persze hogy nagy 
örömmel fogadták őket a magyarok, s jólesett látni, hal-
lani egy becsületesen gondolkozó osztrák embert, ki any-
nyiszor védett már bennünket és a mostani gyalázkodó 
magyarfalás ellenében megmutatta rokonszenvét irá-
nyunkban. 

* Zsidó vallás, keresztyén humanismus. Június 
17-én halt meg Debrecenben egy nagy vagyonú, öreg 
zsidó, névszerint Steinfeld Antal, ki már életében meg-
mutatta, hogy a keresztyén társadalom befolyása alatt 

igazi ker. humanismus hevíti szivét. Ezreket áldozott jóté-
kony célokra, többek között a debreceni prot. egyetemre 
is 1500 frtot ajándékozott. Végrendelete még erősebb 
bizonyítéka az Ő nemes gondolkozásának; 27 ezer frtot 
hagyott emberbaráti és közművelődési célokra, még pedig 
1000—1000 frtot a debreceni ev. ref. főgimn. ösztöndíj 
alapjára és tápintézetére, 1000 frtot egy villamos órára, 
mely a debreceni ev. reform, nagytemplom homlokzatán 
állíttassék föl. Ezeken kívül több jótékony intézetre ha-
gyományozott. Egyebek között 1000 frtot hagyott az ószö-
vetségnek héberről magyarra fordítására. 

* Az olasz klérus a legszámosabb a világon (csak 
püspök van Itáliában 273. míg Francia- és Spanyolország-
ban és Ausztriában összesen 203), de egyszersmind a 
legtudatlanabb is. Különösen a déli vidékeken vannak a 
legrosszabb állapotok. A hol sok »áldozár« van, többnyire 
uzsoráskodásból élnek. Igen könnyen eladják magukat a 
többet igérő politikusoknak. Sokan ágyasokat tartanak, 
gyermekeik vannak. Durvák, erkölcstelenek és zabolátlan 
életűek. Egyetlen egy jó tulajdonságuk van. a mi tudatlan-
ságok következménye. A saját egyházukon kívül más egy-
házról tudni sem akarnak és dühösen ragaszkodnak állá-
súkhoz, melyen a képviselők jóvoltából hizlalják magukat. 
Bíz ez szomorú kép, de így rajzolja egy olasz újság, és 
el is hihetjük neki. 

* A baseli misszió-társulatot nagy és fájdalmas 
veszteségek érték. Munkaterükön, az afrikai aranypartokon, 
a legutóbbi tíz hónap alatt kilenc férfi és négy nő missio-
narius halt meg sárgalázban. 

* Egy herceg a vallásról. A tudománynak élő 
Argyll herceg ismét egy újabb munkával gyarapítá az 
angol irodalmat. Jelen műve »A hit bölcsészete, vagy a 
törvény a keresztyén theologiában* befejezése két előbb 
megjelent művének, »A törvény uralmának* és »A ter-
mészet egységének«. E három munka egymáshoz való 
viszonyáról az író így számol be: »A törvény uralma« 
azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mennyiben helyes az 
az eszme, hogy a természetben a fizikai törvények a leg-
főbb ágensek és vájjon ezek fölött nem egy Ész és Akarat 
ül-e a világegyetem trónján? »A természet egvsége« főleg 
azon problémával foglalkozik, hogy mennyire terjed e 
tárgyban az emberi ismeret s vájjon ismereteink dacára 
nem maradunk-e az egészről öntudatos, de tehetetlen és 
reménytelen tudatlanságban. A jelen kötetben pedig az 
előbbiekből nyert érveléseket és következtetéseket felhasz-
náljuk annak a viszonynak megvizsgálására, a melyben 
a sajátképeni természeti törvény nagy fogalma van a 
vallással általában és a keresztyén theologiával különösen. 
A herceg önmagáról úgy beszél, mint »a ki ismeri a val-
lásos nehézségeket és nem ritkán szenvedett is miattok*. 
Ötszáz lapnál többre terjedő művében foglalkozik a szem-
lélődő theologiával, ennek a nyelv alkatában, a leíró tudo-
mányban és a bölcsészetben való felismeréssel; a zsidó 
és végül a keresztyén theologiával. Mely utolsó fejezetben 
szól Krisztusról, mint a Messiásról, az áldozat mivoltáról, 
a hitről, az ihletésről, az újjászületésről, a ker. ethikáról, 
imáról és a ker. hitről a bölcselethez való viszonyukban. 
Az egészen az a gondolat vonul keresztül, hogy a ker. 
theologia összes tartalma a természeti törvény uralmán 
felül van. Az ó- és újtestamentomban tanított inspiratio: 
> teljes összhangban van mindazzal, a mit a természeti 
törvényekről tudunk. És ez könnyen hihetővé teszi előt-
tünk, hogv valának emberek, a kik az emberi ismeret 
legmagasabb regióiban nagy mérvben ihletettek voltak, a 



kiknek beszédjüket az igazsághoz és a taníiásuk szellemi 
tisztaságához való arányában elfogadhatjuk A mit hajlan-
dók is vagyunk tenni*. Munkáját ezzel a kijelentéssel 
v§gzi: »a theologiának és Krisztus bölcseletének ma már 
nincs vetélytársa a gondolkodás mezején. Ez nem történ-
hetne meg, ha a keresztyén theologia nem volna igaz. 
Semmi sem szoríthatja le helyéről sem a bölcsészetben, 
sem a vallásban. Nem adatott más név az ég alatt, a 
mi megtarthatna minket az egyetemes kételkedés sivár-
ságától*. Ez a mű, bár nem akar a töredéknél több lenni, 
s bár sok dolgot érintetlenül hagy, nevezetesen a keresz-
tyén gondolat későbbi fejlődéseit, mindazáltal, mint tudo-
mányos vizsgálódás számot tesz. Sok szép és mély vallá-
sos gondolat van benne. És igen jellemző az angol nemzetre 
nézve, hogy két agg államférfia: Gladstone és Argyll 
herceg, életök estéjét a keresztyén vallásnak tudományos 
és hatalmas védelmezéséré szentelik. Chr. w. után a—s. 

* A római misszióstatiszt ikát a »Katholischen 
Kirchenblatt für Sachsen* közlése nyomán, mely szerint 
a katholikusok missziói célokra tíz millió frankot adakoz • 
tak és 13,314 misszionárius működik, Warneck a követ-
kezőleg világosítja meg: a kitüntetett összeg valószínűleg 
helyes, mivel a Xavér-egvesület (Lyonban) 1893-ban 
6.559 622 frankot gyűjtött, a többi gyűjtések és ado-
mányok talán megütik a három és fél milliót. A római 
keresztyének évenként átlag 10 millió márkát áldoznak 
missziói célokra, tehát mintegy negyedrészét a protes-
tánsokénak. Csakhogy nagy tévedés lenne azt képzelni, 
hogy a római missziókra tíz milliónál több nem is for-
díttatik. A gazdag szerzetrendek és egyes államok (külö-
nösen Francziaország) talán ez összegnek négyszeresét is 
adják a mondott célra. Mivel nyilvános számadás alá 
e tételek nem kerülnek, pontosan tudni sem lehet azokat. 
A mi pedig a misszionáriusokat illeti, azok közé a pro-
testáns országokban működő áldozárokat is hozzá szám-
lálják. Mert a római egyház missziói munka alatt, nem 
csupán a pogányok közt kifejtett hittérítői munkásságot 
érti, hanem minden egyházi tevékenységet még azon ke-
resztyén országokban is. a hol hivatalosan nincs elismerve 
uralkodónak, mint pl. az Egyesült-Államok, Nagy-Britannia, 
Ausztrália stb. A hivatalos Missiones catholicae szerint 
1892-ben az Egyesült-Államokban 7969, Angliában 2876, 
Ausztráliában pedig 1446 misszionárius volt. És nem lehet 
eldönteni, hogy ezek közül mennyi van számítva a fön-
tebb említett 13.314 áldozárhoz. Nagyon valószínű, hogy 
e számnak felénél kevesebb működik a pogányok között. 
A dologban járatlanokat a római missziőbeli keresztyének 
nagy száma is sokszor tévedésbe ejti, mert mindig a ka-
tholikus népesség teljes számát adják, nem pedig a pogá-
nyokból megtértekét. 

Sajtóhibák kiigazítása. A 26-ik számban foglalt »Visszhang 
a szászok igazságára* című cikkben: az 1-ső oldal első hasábjá-
ban az első kikezdés utolsó sorában ^szabadalmáról* helyett: »java-
dalmáról* olvasandó ; a 2-ik oldal második hasábjának 14-ik sorában 
»közreműködési* helyett: »közművelődési* olvasandó ; ugyanazon 
hasábnak 47-ik sorában »nők« helyett: »vők* olvasandó. 

ADAKOZÁS. 
Az országos protestáns árvaházra a f.-bara-

nyai ref. egyházmegyéből az 1896. évi egyházlátogatáskor 
következő egyházak, lelkészek és tanítók adakoztak : 
Aderjás 50 kr., Mészáros István 50 kr., Belvárd 30 kr.. 
Biró Mihály 1. 50 kr., Besence 50 kr., Páprád 10 kr., 
Bisse 50 kr., Nagy István 1. 1 frt. Molnár Géza 10 kr., 
Bogdása 50 kr., Horváth József 1. 25 kr., Markóc 30 kr., 

Sütő Pál t. 20 kr.. Cun 30 kr., Csarnóta 50 kr.. Csehi 
50 kr., Aracs Gyula 1. 50 kr., Barla Dániel t. 10 kr., 
Csepel 50 kr., V. Molnár István 1. 50 kr.. Szigeti Ká-
roly t. 20 kr., Dráva-Fok 50 kr., Toronyai József 1. 1 frt, 
Garzó Pál t. 20 kr., Dráva-Palkonya 1 frt, Szabó József 
1. 50 kr.. Csikesz Sándor t. 20 kr,. Dráva-Szabolcs 50 kr., 
Garé 20 kr., Búzás Lajos h. 1. 30 kr., Gordisa 30 kr., 
Gyűd 50 kr., Sárközy Sándor I. 50 kr., Lezsetár Sán-
dor t. 30 kr.. Haraszti 20 kr., Harkány 20 kr., Kincses 
Endre t. 30 kr., Hídvég 50 kr., Szűcs László 1. 50 kr., 
Hirics 50 kr.. SZÍVÓS Károly 1. 50 kr., Ipacsfa 30 kr., 
Borbély László 1. 30 kr , Iványi 50 kr., Kimiti László 
1. 50 kr., Hodos János t. 20 kr., Kákics 50 kr., Kis Jó-
zsef 1. 40 kr , Marócsa 50 kr., Varga Pál tan. 30 kr., 
Kémes 30 kr., Vágó Lajos 1. 10 kr.. Vitányi Sándor ta-
nító 30 kr., Piski 30 kr., Szikszav Károly t. 30 kr., Kis-
Csány-Oszró 20 kr., Dányi Gábor 1. 1 frt, Kis-Harsány 
20 kr., HafTer Károly 1. 50 kr., Hegedűs Titusz t. 20 kr., 
Kis-Szent-Márton 30 kr., Molnár István 1. 30 kr., Varga 
István t, 10 kr., Kis-Tótfalu 1 frt, Máté Balázs 1. 50 kr., 
Kórós 50 kr., Nagy Imre 1. 50 kr., Kovácshida 50 kr.. 
Kovács Sándor 1. 50 kr., Luzsók 50 kr., Fejes Sándor 
50 kr., N.-C-ány 50 kr., Magyar-Peterd 20 kr.. Gödölley 
József 20 1. kr., Márfa 50 kr., Bána Sándor 1. 1 frt, Maty 
50 kr., Szakács Lajos 1. 1 frt. Várady Gyula t. 50 kr., 
Nagy-Harsány 50 kr., Iványos Samu 1. I frt, Czúcz La-
jos 1. 1 frt, Old 30 kr., Beregszászv Gusztáv i. 50 kr., 
Biczó Lajos t. 20 kr., Piskó 1 frt, Kemse 50 kr., Raád 
30 kr., Kurucz Sándor 1. 30 kr., Sámod 50 kr., Sógor 
Endre 1. 50 kr., Sellye 40 kr., Bosznay Sándor 1. 1 frt, 
Siklós 1 frt.. Szűcs Dániel t. 50 kr., Sós Vertike 40 kr., 
Barthalos Ödön 1. 1 frt, Szaporcza 50 kr., Szalay Ferenc 
lelkész 50 kr.. Szava 30 kr., Kovács Bálint 1. 50 kr., 
Biró János t. 30 kr.. Szerdahely 50 kr., Baditz György 1. 
50 kr., Terehegy 1 frt, Kovács Antal 1. 2 forint, Varga 
János t. 50 kr.. Tésenfa 30 kr., Turony 50 kr., Lutár 
Sándor 1. 20 kr., Vaiszló 1 frt, Báthory István. 1. 1 frt, 
Vejti 50 kr.. Barsy Miklós 1. 50 kr., Viszló 50 kr., Am-
brus József 1. 50 kr., Lukács Ferenc t. 50 kr., Zaláta 
50 kr., Nagy Bertalan 1. 50 kr., Somogyi Pál t. 20 kr. 
Ez összegből Nagytiszt, úrhoz, mint a »Protestáns Egy-
házi és Iskolai Lap* szerkesztőjéhez küldtem 1896. már-
cius 24-én 180. szám alatt 32 frt 55 krt, ennek posta-
díja 10 kr. 1896. május 6-án 269. szám alatt küldtem 
25 frtot, ennek postadíja 10 kr. Összesen 57 frt 75 kr. 
A még hátralevő 12 anya- és két leányegyházból begyű-
lendő összeget nt. Morvav Ferenc h.-esperes úr fogja el-
számolni. Kiváló tisztelettel Kis-Csánv, 1896. június 5-én. 
Dányi Gábor, f.-baranyai esperes. — Az átvételt igazo-
lom és nyugtázom. Szőts Farkas. 

A szigetokorvidéki lelkészi értekezlet javára, a 
szórványokban élő ev. ref hitrokonok lelki gondozását 
célzó vallásos kézikönyv készítésére kitűzött pályadíj gyara-
pításához, újólag a következő kegyes adományok érkez-
tek : Kecskeméthv József tanító 2 forint 50 kr., Morvav 
Ferencz elnök úrhoz érkezett s átadatott 6 frt, katádfai 
egyház 1 frt. Veres Zoltán orvos 5 frt, Hetessy Viktor 
leik. 50 kr., Nagy István bisei 1. 1 frt, Poór József 1. 50 kr., 
Kőrössy György h.-Ielkész 50 kr., Kármán Pál 1. 1 frt, összesen 
18 frt. E Lap folyó évi 15-ik számában közölt 85 forint 
75 krral összesen: 103 forint 78 kr. Ezenkívül az alsó-
baranya-bácsi egyhm. esperesi hivatala által 209/1896. sz. 
alatt az egyházakkal és lelkészekkel közölt gyűjtő-íven 
feljegyzett, de még eddig be nem érkezett kegyes adományok-
ból. mintegy 8 frt még biztosra vehető. Magyar-Mecskén. 
1896. június 23-án. Nagy Imre, értekezleti pénztárnok. 



Pályázat tanári állomásra. 
A szatmárnémeti államilag segélyezett ev. reform, 

főgimnázium fentartótestülete pályázatot hirdet egy, nyu-
galmazás folytán megüresedett 

latin-görög nyelvi rendes tanári állomásra. 
Csak ev. ref. vallású egyének pályázatai jőnek te-

kintetbe. 
Javadalmazás: 1200 frt évi törzsfizetés és 240 frt 

lakbér, évnegyedenként előre fizetve a főgimnázium pénz-
tárából. 

A törzsfizetés a fizetési osztályok szerint 1400, ille-
tőleg 1600 frtig emelkedhetik. Ötödéves korpótlék: 1.00— 
100 frt öt ízben. 

Pályázók felhivatnak, hogy a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézett folyamodvá-
nyaikat keresztlevelükkel, végzett tanulmányaikról, képe-
sítésükről, eddigi szolgálatukról, egészségi állapotukról és 
hadkötelezettségükről szóló bizonyítványaikkal együtt a 
főgimn. igazgatótanácsának alulírott elnöke címére (Szat-
márra) f . évi augusztus l-ig küldjék be; megjegyeztetvén, 
hogy a hiányosan felszerelt, vagy a pályázat határnapja 
után érkezendő kérvények nem fognak figyelembe vétetni. 

Ezen állomásnak a fentartótestület ajánlata alapján 
leendő betöltése a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr jogkörébe tartozik. 

A kinevezett tanár — ki az országos tanári nyug-
díjintézetnek jogos és kötelezett tagja lesz — állását 
f . évi szeptember hó l-jén tartozik elfoglalni, és a tanév 
folyamán tartja meg a szokott s/ékfoglaló beszédet. 

Kelt Szatmáron, 1896. évi július hó 1-én. 
Dr. Farkas Antal, 

az ev. ref. fó'gim. igazgatófanácsának 
1—2 elnöke. 

P á l y á z a t . 
Segédlelkészi állásra a makói ev. ref. egyházban. 

Fizetés : 
1. Készpénzben az egyháztól évenkint 600 frt. 
2. Anyakönyvezésért mintegy 30—40 frt. 
3. Egy szobából álló lakás a lelkészlakon. 
4. Egy öl puha tűzifa. 
5. Makó városától 50 frt, a polg. leányiskola taní-

tásáért. 
Pályázók a választás előtt tartoznak magukat az 

egyháztanács által később kitűzendő határidőben egy próba-
szónoklattal bemutatni. 

Kérvények beküldési határideje f . é. július hó 20. 
Makó, 1896. június 27. 

1 — 3 Az ev, ref. egyháztanács. 

Pályázat tanári állásra. 
A gyönki ev. ref. algimnáziumban f. évi szeptem-

ber 1-én elfoglalandó tanári állásra, ú. m. 
a mennyiségtan és mértani rajzi tanszékre pályázat 

hirdettetik. 

Rendes tanár évi fizetése 850 forint, 150 frt lakbér 
és 40 forint ötödéves pótlék. Ez a fizetés idővel emel-
kedni fog. 

Okleveles pályázó hiányában helyettes tanár alkal-
maztatik 800 forint évi fizetéssel, 100 forint lakbérrel és 
kilátással arra, hogy oklevele megszerzése után rendes 
tanárrá választatik. 

Csak ev. reform, vallásúak pályázhatnak. 
Előnyben részesülnek azok, a kik az ének tanításá-

ban is jártasak. 
A megválasztott rendes tanár az országos közép-

iskolai tanári nyugdíjintézetnek tagja leend. 
A pályázók a gimnáziumi fentartótestület elnökéhez 

címzett folyamodványukat okmányok csatolásával folyó 
évi augusztus 20-ig a gimnázium igazgatójához adják be. 

A gimnáziumi fentartótestület elnökének megbízá-
sából : 

Gyünkön, 1896. június hó 28-án. 

Szentes János, 
1—2 gimn. igazgató. 

Pályázat tanári állásokra. 
A szarvasi ág. ev. főgimnáziumnál két tanári állás 

betöltendő. 
1. A magyar-német tannyelv és 
2. A természetrajz-földrajz. 

A mindkét tanszékre alkalmazandó évi díja 1200 frt 
törzsfizetés, 250 frt lakáspénz, 100 frtos ötödéves pótlék, 
mely oklevéllel bírónak alkalmazási idejétől számíttatik, 
s az országos tanárnyugdíjba belépés joga és kötelezettsége. 

Csak ág. ev. vallásúak bírnak kilátással rendszere-
sítésre. s oklevelesek előnyben részesülnek. 

Nem oklevelesek csak helyettesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 frt és 100 frt lakáspénz. 

A pályázók szükséges és szokásos irataikat a nmélt. 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumra címezve 
július hó 9-ig alólírotthoz terjeszszék be. 

A pályázókból hármat ajánl az iskola kormányzó-
sága a nmlt. vallás és közoktatási minisztériumnak kine-
vezésre. 

Szarvason, 1896. június 18-án. 

Mikolay Mihály, 
2—3 felügyelő. 

Pályázat tanári állásokra. 
Az aszódi ág. hitv. evang. algimnáziumnál a jövő 

1896/97. tanév elejével betöltendő 
magyar-latin nyelvi 
latin-német nyelvi 

rendes tanszékre pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak protestáns vallású, okleveles tanárok, 

vagy tanárjelöltek. 
E tanszékek mindenikével 1000 (ezer) frt fizetés és 

lakás élvezete van egybekötve. 



Pályázók kellően felszerelt folyamodásukat a mélt. 
és nagytiszteletű elnökséghez címezve f. évi jut. hó 15-éig 
a gimn. igazgatóságához küldjék be. 

Aszód, 1896. június hó 5-én. 

2—2 A gimn. igazgatósága. 

P á l y á z a t . 
.1 i 
A miskolci ev. ref. főgimnáziumban megüresedett 

természetrajz-földrajzi rendes és a német nyelvi helyettes 
tanári tanszékre pályázat hirdettetik. 

1. A természetrajzi-földrajzi tanszékkel a természet-
rajzi és földrajzi összes tantárgyak tanítása heti 18—20 
órán, továbbá a tanulókkal kirándulások rendezése, a ter-
mészetrajzi szertár kezelése, szakszerű gyarapítása van 
összekötve. Rendes javadalma 1200 forint fizetés, 240 frt 
lakáspénz és 50 frt ötödéves korpótlék, mely 400 frtig 
emelkedhetik. 

2. A németnyelvi helyettes tanári tanszékkel a német 
nyelvnek és az ezen szakhoz csatolt más tantárgynak 
tanítása lesz összekötve heti 18—20 órán. A pályázótól 
megkívántatik, hogy a német nyelvet mind beszédben, 
mind írásban tökéletesen bírja. Javadalma évi 800 frt. 

A megválasztott tanárok az orsz. nyugdíjintézetnek 
jogosított és kötelezett tagjai lesznek, a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium által fognak meg-
erősíttetni. 

Állásukat 1896. szept. 1-én tartoznak elfoglalni. 
Fizetésük az államsegély teljes megnyerése után 

fokozatosan emelkedni fog. 
Felhivatnak a pályázók, hogy folyamodványukat, 

keresztlevelükkel, végzett tanulmányaikról, képesítésűkről, 
eddigi szolgálataikról, egészségi állapotukról s végkötele-
zettségükről szóló bizonyítványaikkal együtt folyó 1896. 
július 31-ig küldjék be a miskolci ev. ref. egyház alólírt 
főgondnokához. 

Miskolc, 1896. június hó 23-án. 

Mikuleczky István, 
2—2 az ev. ref. egyház főgondnoka. 

Pályázat tanári állásra. 
A kecskeméti evang. ref. főgimnáziumban két rendes 

tanári állásra pályázat nyittatik. Es pedig 
1-ször egy mathematika-physikai tanszékre. 
2-szor egy természetrajz-földrajzi tanszékre. 
A megválasztandó tanár kötelessége a szakjába tar-

tozó, vagy azzal rokon tárgyat — esetleg magyar nyelvet 
az alsó osztályokban — az egyházi törvények 469. §-ban 
megszabott 20 maximális óraszámig tanítani. 

Rendes tanári javadalom ez idő szerint 1200 frt 
törzsfizetés, 200 frt lakbér és 50 frtos ötödéves korpótlék, 
mely utóbbi azonban csak az intézetnél töltött évek után 

HORNYÁNÉJZKY V I K T O R KÖ 

számíttatik. Kilátás van arra, hogy az állami segélyre 
vonatkozólag már megkötött s egyházkerületileg és kon-
ventileg megerőtített szerződésnek az államkormány és 
országgyűlés által elfogadása és életbelépése esetén 1200, 
1400 és 1600 frt törzsfizetéssel 100 — 100 frt ötödéves 
korpótlékkal és 200 frt lakbérrel javadalmazott tanári 
állások fognak szerveztetni s a. tanárok e fokozatokba 
soroztatván a korpótlékot illetőleg a más intézetben töltött 
szolgálati évek is beszámíttatnak. 

Helyettes tanári fizetés 800 frt. 
A főgimnázium felvétetett az 1894: XXVII. t.-cikk 

által létesített országos tanári nyugdíjintézetbe. Tehát a 
tanárok nyugdíjjogosultak. 

A fentartó testületek által a törvény 3. §. b) pontja 
értelmében fizetendő 5°/0-nvi összegből 2°/0-a a tanárt 
terheli. 

Pályázhatnak a nevezett szakokból középiskolai ok-
levéllel rendelkező tanárok, esetleg pályavégzett tanár-
jelöltek. Utóbbiak az idézett törvény 30-ik §-ában foglalt 
feltétel mellett. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
Pályázni óhajtók oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 

vagy tanulmányaikat igazoló okmányokkal, keresztelő 
levéllel, egészségi-, családi állapotukat és katonai szolgá-
lati viszonyukat igazoló okmányokkal felszerelt és az 
egyháztanácshoz címzett kérvényeiket f . évi július 15-ig 
alulírotthoz nyújtsák be. 

A megválasztott tanár állását f . évi szeptember l-jén 
elfoglalni tartozik. 

Kecskeméten, 1896. június hó 10-én. 

Katona Mihály, 
3—3 ev. ref. főgimn. igazgató. 

Pályázat nőtanitói állomásra. 
A mezőtúri ev. ref. egyház az újvárosi egyik nőtani-

tói állomásra pályázatot hirdet. 
Évi fizetés: 400 frt és 100 frt lakbér, évnegyeden-

ként előre fizetve az egyház pénztárából. 
Kötelesség: az újvárosi I-ső elemi leányosztály nö-

vendékeinek, rendszerváltozás esetén pedig bármely osztály 
vagy osztályok növendékeinek tanítása. 

A megválasztandó nőtanító tartozik állomását f . évi 
szept. hó 1-én elfoglalni. 

Állandósítása csak két évi sikeres működés után fog 
megtörténni, a mikor is a mezőtúri ev. ref. tanítók segély-
és gyámegyletének kötelezett tagja leend. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású, okleveles nőtanítók. 
A szabályszerűen felszerelt kérvények alólirt iskola-

széki elnökhöz, f . évi július 31-ig, küldendők. 
Mező-Túr, 1896. július hó 16-án. 

Turgonyi Lajos, 
ev. ref. lelkipásztor, iskolaszéki 

3—3 elnök. 
VNYOMDÁ.1A B U D A P E S T E N . 
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c i m z e n d ö k . 

KI adó-hivatal : 
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S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
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Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára: 

F é l é v r e : 4 frt 50 kr; e g é s z évre : 0 frt. 

Ef/yen szám ára 20 kr. 

A tanügy nagy hetében. 
Júl ius első heté t a tanügy nagy hetének 

nevezhet jük. Az egyetemes tanügyi kongresszus, 
a tanító- és tanáregyesüle tek nagy része ezen a 
héten ta r to t ta összejövetelét a székes-fővárosban. 
Négy-öt ezerre teszik a gyűlésezett tanférf iak 
számát. 

A taní tás minden neme és foka hata lmasan 
volt képviselve, csupán a különböző felekezetű 
papnevelő tanárok marad tak távol. Teljes és szak-
osztályi ü lésekben tömérdek iskolapolitikai, didak-
tikai és paedagogiai eszmét, tervet, óhajt vetet tek 
felszínre. Bajos volna mindezeket csak felsorolni is. 

A tanácskozások vezéreszméje az iskolapoli-
tika volt. A taní tás minden nemében és fokoza-
tán csaknem egyező ér te lemmel hangoztat ták az 
egységes magyar nemzeti iskolázást. Ezt hang-
súlyozta Heinrich elnöki megnyitója, ezt dombo-
rí tot ta ki Berzeviczy ha ta lmas előterjesztése, ezt 
részletezte a népiskolára vonatkozólag Földes 
Géza gyújtó előadói beszéde, ez uralkodik Sebes-
tyén Gyula é rdekes fejtegetéseiben, ezt alkalmazza 
a taní tóképzésre Badó Vilmosnak a szakosztály 
által elfogadott határozat i javaslata is. Az egye-
temes kongresszus kidomborodó vezéreszméje 
kétségtelenül az egységes nemzeti taní tás volt. 

Sajnos, hogy ez az egészséges eszme a racli-
kalisabb elem részéről a tanítás teljes államosí-
tásáig kihegyeztetett . s ezzel tanférfiaink egy része, 
közvetve vagy közvetlenül, az egyházi és a keresz-
tyén iskolázás ellen is állást foglalt. Azt mond-
hat juk, hogy a tanügyi kongresszus elvben hada t 
üzent az egyházi iskolának, akadémikus formában 
az állam részére foglalta le a közoktatást az egész 
vonalon. 

Ez a radikál is iskolapolitika elvileg hibás,, 
gyakorlat i lag kivihetetlen. Elvileg hibás, mert 
a taní tás színtelen, szürke nivellálását eredmé-
nyezné, a miben teljességgel nincs köszönet. A 
közoktatásból kiszorí taná a nevelés ethikai é s 

egyéni mozzanatait . Már pedig nincs ós soha 
sem volt a világon uniformis paedagogia. Gya-
korlati lag meg célszerűtlen a közoktatás teljes 
államosítása. Az egyházak nevelésében rejlő ke-
resztyén ethikai mozzanatokat nem tanácsos a 
köznevelésből kiűzni. Különösen a nép nevelé-
sével kell csínján bánni. A nép a vallásából, az 
egyházából veszi szellemi tápláléka legjavát. Az 
államosított népiskola letöri, elvágja az egyház 
ós a keresztyénség erkölcsi ha tásának legerő 
tel jesebb gyökérszálait . 

A tel jes igazság, melyet megtámadni — mint 
a B. II. helyesen mondja — - semmiképpen nem 
lehet, csak az, hogy Magyarországon ma ós még 
sokáig sem maga az állam, sem maga az egyház 
(itt a felekezetek összegét értem), sem anyagilag, 
sem erkölcsileg, sem szellemileg nem képes a 
modern okta tás és nevelés minden szükségeit 
fedezni. Ebből pedig az következik, hogy egy-
ama törvény alá kell mindenki t helyezni s az 
állami iskolákba be kell bocsátani az egyháza-
kat s az egyházak iskoláiba be kell bocsátani 
az államot, a mely nagy és egyetemes nemzeti 
é rdekek őre. Ne felejtsük el soha azt az arany 
igazságot : nem az a fő, hogy állami-e, vagy 
egyházi-e az iskola, hanem az, hogy legyen jó 
az iskola, a tisztességes megélhetés feltételeivel 
a taní tás munkása i ra nézve. 

A népokta tás körében mindig az a fő, hogy 
jó tanítói és papi kar nevekedjék. Ez az a gárda, 
mely megőrzi a nemzet legdrágább erőit, meg-
őrzi és meggyarapít ja , ha hivatásától ós a haza 
szeretetétől át van hatva. 

Ebből pedig két dolog következik. Egyik, 
hogy az olyan egyházi iskolát, mely a közokta-
tás és a hazafiság szempontjából kifogástalan, 
politikai vétek gyengíteni, vagy államosítás által 
megszüntetni . Hadd őrizze, nevelje, védje azt a 
jó katholikus, vagy kálvinista nép- és paedago-
giai typust, mer t ezekben van a mi nemzeti ős-
erőnk. Másik pedig az, hogy a melyik iskola 



akár didaktikai, akár állami szempontból hiva-
tásának nem felel meg, azt az állam se tű r je 
meg a maga kebelében. Gondoskodjék arról, 
hogy a fentebb kivánt jó tanítói ós jó papi kar 
nevelése, ha kell, állami eszközökkel is eléressék. 

Ezért üdvözöljük Berzeviczy ama javaslatát , 
mely a papnevelés emelése végett állami theo-
logiai fakultásokat sürget minclen keresztyén egy-
ház részére. Ez a b. Eötvös féle egészséges eszme 
felújítása, melynek megvalósításával az állam a 
maga szempontjából biztosítékot nyerne a ma-
gyarországi papság hazafias ós á l lamhű neveke-
dóse felől, a keresztyén egyházak peclig, melyek-
nek papnöveldéi még ez ideig kívül állanak az 
egyetemen, a theologiának az egye temre való 
bevitele által a jogegyenlőség ós viszonosság 
terén egy nagy lépéssel előbb vitetnének, s vé-
gül az egyházi tudományosság díszt és tisztes-
séget nyerne. 

Sz. F. 

Wlassics miniszter beszéde a tanügyi 
kongresszuson. 

Tisztelt kongresszus! Nekem jutott a megtisztelő 
feladat, hogy önöket a II. országos és egyetemes tanügyi 
kongresszuson üdvözöljem. 

Teszem azt annál nagyobb bensőséggel és közvet-
lenséggel, mert engem önökhöz nemcsak ez idő szerint 
elfoglalt állásom köteléke fűz, de önökkel a volt tanár, a 
volt pályatárs közös emlékeinek és közös reményeinek 
aranyszála, az együttérzés lelkesítő melege olvaszt össze. 

Üdvözlöm a kongresszust, mint azt a hatalmas té-
nyezőt, mely a legnagyobb társadalmi erőnek, az össze-
tartózandóság érzetének megszilárdítására szolgál. Azt a 
tényezőt, mely az eszmények hódoló és a hivatás becs-
érzetét fokozó testületi szellemnek eleven életet ad. Azt 
a tényezőt, mely hivatva van a magyar haza egész köz-
oktatásügyét, ennek egyetemes érdekeit fölkaroló, alaposan 
megfontoló és igazságosan megítélő közvélemény alko-
tására. 

Ha van ország, hol ily összetartó erőre szükség van, 
úgy ez a mi hazánk. 

Nem szabad, hogy Magyarország tanférfiai — hir-
dessék bár az egyetem padjai előtt a tudomány magasabb 
tanait., vagy tanítsák a tudás elemeit az ország egy el-
rejtett zugában, az egy tantermű népiskola szerény falai 
között, egymás között ne érezzék a közös célok, a közös 
törekvések, az együttesen végzett nagy nemzeti kultur-
munka széttörhetlen kapcsát. 

Nem szabad, hogy a tanügy különböző fokozatai 
és ágazatai, a különcsoport-érdekek partikuláris előtérbe 
állítására, az elszigeteltség sztikkeblüségére vezessenek. 

A tanügy munkásainak szivében kell gyökerezni a 
nagy elvnek: »Egy mindnyájáért, mindnyája egyért«. 

Az egyiknek öröme legyen az egész tanítóság öröme, 
az egyiknek baját érezze át valamennyi. 

Az ily nemes rugókon nyugvó egyetemes testületi 
szellem teszi a pályatársakat egymás érdekei iránt mél-
tányossá és a fölmerülő igények sorrendje és mérve ki-
elégítésének megítélésében igazságossá, ha kell türelmessé. 

Az ily testületi szellem, mely a nagy általános, egye-
temes tanügyi érdekek szolgálatában áll tiszteletet pa-
rancsol mindig és föltétlenül nyer is. Semmi kétség, hogy 
az együttes és egyetemes érdekek átérzése hozta létre e 
kongresszust és ez lesz mozgató ereje az önök tanács-
kozásainak is. Ezért üdvözlöm önöket első sorban. 

De üdvözlöm önöket azért is, hogy a közoktatásügy 
annyi nevezetes kérdését tűzték ki napirendjükre, melyek 
oly sok ragyogó elmének képezték már gondolkozása, té-
pelődése és birálata tárgyát a nélkül, hogy az utolsó szó 
a legtöbb kérdésben elhangzott volna. 

Önök jól tudják, hogy a törvényhozási és kormány-
zati politikának sehol nem kell nagyobb megfontolással 
végezni reformmunkáját, mint a közoktatási intézmények 
területén. Itt a reformalkotásokkal nemzedékek kulturélete 
és ezzel a nemzet sorsa függ össze. Az új gyakran nem 
jó, de a réginek, ha elkorhad, csak azért mert régi, jövőt 
biztosítani nem szabad, de nem is lehet. 

Az önök bölcsesége meg fogja találni a helyes irányt, 
és a reformok mértékét is. Én csak két szempont szives 
figyelembe vételére kérem önöket. 

Az egyik, hogy tanácskozásaiknál ne álljanak az 
elmélet puszta absztrakciójának álláspontjára. Egy céltu-
datos közoktatásügyi politikának csak akkor válik a tan-
ügyi kongresszus igazi támaszává, ha a létező szükség-
letek, a gyakorlati közoktatásügyi politika keretében 
mozognak határozatai és ezeknek meghozatalánál is számot 
vetnek a nemzet rendelkezésére álló erőforrásaival. A 
kongresszusok minden téren elvesztik céljukat, a hol a 
gyakorlati élet talajáról elszakadva elvont tételek özönébe 
merülnek el. 

Ellenben erőt, súlyt és tekintélyt jelentenek, ha hatá-
rozataik világosan arról győznek meg, hogy komoly törek-
vésük a gyakorlati politika megoldható föladatainak útját 
egyengetni. 

A másik szempont, a mit kiemelek, az, hogy nagy-
becsű tanácskozásaiknál necsak a tanügyi tudomány ál-
talános, univerzális — ha szabad mondanom — koz-
mopolita vívmányai lebegjenek önök előtt, hanem még 
ennek fölébe helyezzék a nagy nemzeti szempontot, mely-
nek a magyar kultura minden rétegét, csúcsait és mély-
ségeit át kell járni. 

Önök Magyarország tanítói. Kell, hogy önöknek 
minden törekvése oly közoktatási intézmények alkotására 
irányuljon, melyek elérhetővé teszik, hogy a tudomány és 
kultura minden kipróbált eszközeivel fölvértezett nemzedék 
a magyar állameszme és nemzeti hivatástól teljesen 
áthatva, szálljon ki az iskolákból az élet nagy harcaira. 

A magyar közoktatásügyi politikai nemcsak, hogy 
nem zárkózik el a művelt nyugot intézményei elől — hisz 



ez a hazaszeretet végzetes félreértése volna — sőt inkább 
azokat szorgalommal és kitartással tanulmányozzuk, egye-
nesen büszkeségünket helyezzük abba, hogy nincs nemzet, 
mely a nyugati civilizáció eszméi iránt fogékonyabb legyen, 
sőt nemzeti fönmaradásunk talizmánját látjuk a nyugati 
civilizációval való összeolvadásba, de kell, hogy új tar-
talommal is gazdagítsuk a népek közoktatási politikájának 
kincseit és kell, hogy nemzeti erőnk és egyéniségünk leg-
alább is új színt, új varázst adjon az emberi szellem uni-
verzális alkotásainak ezen a téren is. 

A haladásért és fölvirágozásért csak így harcolunk 
méltóan és számot téve a nyugottal. 

De miért is beszélek én ezekről önöknek, hisz a 
tanszék és íróasztal verejtékes munkájával bizonyítják nap-
nap mellett, hogy ezen igazságok mélyen áthatják szivei-
ket, elméiket. Hisz az önök munkája adja meg annak a 
sokat emlegetett állami föntartó erőnek, a magyar kultúrá-
nak tartalmát, irányát, szinét, báját. 

Büszkeséggel tekinthet vissza épen ezredéves állami 
létünk ünnepi évének idején a magyar tanítói kar a nagy 
munkára, a mit végzett. 

Es a mikor a sok ünnepi szónok a nemzeti lét ezer-
éves fönnállását dicsőítve, a nemzeti kulturát jelöli meg 
erőforrásul, az önök keble doboghat leghangosabban, mert 
azon munka eredménye előtt hajtják meg zászlójukat a 
szónokok és a szónokokkal az egész magyar haza, mely 
munkát a magyar tanítói kar végzett és végez. Végzett 
és végez pedig önfeláldozással, igaz hazaszeretettel. 

A magyar tanítói kar nemcsak kötelességét telje-
síti, de azon isteni szikrából, melyet a kötelességen felül 
a lelkesedés, a hivatás, a hazaszeretet nemes szenvedé-
lye gyújt, merítette és meríti erejét. 

Isten adjon erőt és kitartást a magyar kultura apos-
tolainak, akkor nem feltem hazámat, nemzetemet semmi 
balsorstól, semmi megpróbáltatástól. Tanácskozzanak si-
kerrel a magyar haza legnagyobb ereje és dicsősége — 
a magyar kultura javára! 

I S K O L A Ü G Y . 

Berzeviezy A. az egj séges nemzeti 
közoktatásról. 

A II. egyelemes tanügyi kongresszuson tartott előadói beszéd. 

A közoktatásba igazi nemzeti szellemet csak úgy 
vihetünk, ha mindenki, a ki az ifjúság tanításával foglal-
kozik, maga át lesz hatva a nemzeti érzéstől, nemzeti 
föladataink tudatától. 

Erre s a szükséges reformokra nézve elsőrendű szük-
ség : tanügyi kérdésekben szilárd megbízható közvélemény 
alakulása, a mihez talán nemcsak a véleménynyilvánítás-
nak teljes szabadsága szükséges, de szükséges mindenek-
fölött az, hogy a tanügyi kérdéseket a maguk tisztaságában 
megóvjuk minden, azok lényegét elhomályosító idegen elem 
belevegyülésétől megóvjuk ép úgy a személyi, felekezeti 
és társadalmi rokon- és ellenszenvek elfogultságától, mint 

a politikai pártcélokra való kihasználtatás minden kísér-
letétől. 

E követelmények helyes megállapíthatása szempont-
jából nem lehet eléggé ajánlani közoktatásügyünk történe-
tének beható művelését. A magyar tudományos akadémia 
és a vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbecsülhe-
tetlen szolgálatot tehetnének a nemzeti iskola ügyének, 
ha, mint az a millennium alkalmából már részben meg-
történt, tanügy-történetünk kevésbbé földolgozott részének 
kellő megvilágosításáról gondoskodnának, s ha pl. mindkét, 
úgy az 1777-iki, mint az 1806-iki Ratio Educationis 
eredeti és magyar szövegének és keletkezése történetének 
kiadását eszközölnék. 

Erre nézve indítványozom: mondja ki a kongresz-
szus, hogy 

közoktatásunk nemzeti irányú fejlődésének bizto-
sítása szempontjából szükséges oktatásügyünk törté-
netének minél teljesebb földolgozása és minél álta-
lánosabb megismerése. 
Áttérek már most a tételem körébe utalt egyes 

kérdéseknek, mindig a nemzeti és egységi szempont szem 
előtt tartásával való vizsgálatára. A népnevelésen kezdve 
s a legfelsőbb oktatáson végezve, mindenekelőtt konsta-
tálom, hogy a népnevelési törvény revíziójának súlypontja 
tulajdonképen inkább annak adminisztratív, mint pedagógiai 
rendelkezésein nyugszik. Az állam befolyásának hatályosabb 
biztosítása, az államellenes üzelmek sikeresebb megakadá-
lyozása, a tanűóképesítés államosítása, a tankötelezettségnek 
intenzivebb és extenzívebb végrehajtása stb. mind oly 
kívánalmak, a melyeknek nagy része a második tétel 
keretébe tartozik ugyan, de a melyek itt sem mellőzhetők 
egészen. Mindenesetre szükségesnek tartom, hogy a nép-
nevelési törvény revíziója a maga egészében bajtassék 
végre. Ujabb novelláris intézkedést nem tartanék célra-
vezetőnek. A revíziónak, ha egyszer bekövetkezik, ki kell 
terjedni a tanítóképzés színvonalának emelésére, illetőleg 
arra, hogy a tanítóképzés valamennyi intézete megfelelően 
a jogosult igényeknek, mi végből a tanfolyam hosszabb, 
törvényileg négy évben volna megállapítandó, a felsőbb 
fokú képzők is törvényileg volnának szabályozandók. A 
képzők berendezésének, a tanerők számának, fizetésének 
szabatos megállapítása által elérendő volna az, hogy a 
kellő színvonalnak meg nem felelő képzők inkább meg-
szűnjenek, vagy — a mennyiben fönnállásuk szükséget 
pótol — állami hozzájárulás által helyeztessenek kellő 
karba, megfelelő befolyás engedtetvén ez esetben az állam-
nak a tanerők alkalmazására és elmozdítására. A képzők-
ben gondoskodni kell arról, hogy a leendő tanítók és 
tanítónők hivatásuknak megfelelő, minden oldalú kiképzést 
nyerjenek, a minek ellenőrzése s a képesítés megadása az 
összes képzőkre nézve állami bizottságokra volna bízandó. 
Ezt ép úgy követeli az oktatásügy egységes szervezete, 
mint speciális viszonyaink közt a nemzeti érdek is. Azt 
talán fölösleges is hangsúlyoznom, hogy a magyar nyelv 
oktatásának sikere a legnagyobb mértékben függ épen a 
tanítóképzés reformjától. 

Az óvónők és tanítónők képzésének egyesítése leg-
alább is egységessé volna teendő. A népiskolának elemire 
és felsőbb fokúra kell szétoszlania, az eleminek, a mely 
kötelező, viszont mindennaposra és ismétlőre. A minden-
napos kötelező elemi népiskolai oktatásnak négy éves tan-
folyamot kell alapul vennie, mert a tapasztalás mutatja, 
hogy a hat éves tanfolyam keresztülvitele a gyakorlatban 
majdnem leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik. Ugyanez 
okból a felsőbb fokú népiskoláknak kivétel nélkül az elemi 
iskola negyedik osztályához kellene csatlakozniok, s lehe-
tőleg valamennyinek valamely gazdasági irányú, mezőgaz-



dasági vagv ipari gyakorlati képzéssel összeköttetnie. Ezek 
a felsőbb fokú népiskolák, a minők minden, legalább öt-
ezer lakossal bíró községben létesítendők volnának, egy-
felől bizonyos szakiskolába való belépésre is képesítené-
nek, másfelől és főleg, a kisebb gazda- és iparososztály 
életigényeire való előkészítésre irányulnának s nem ter-
jednének túl a 14—15 életévig való, tehát 3—4 évi 
képzésen. 

A népiskolai törvény revíziójára nézve határozatul 
mondja ki a kongresszus, hogy: 

A népiskolai törvény a maga egészében volna 
revízió alá veendő, e revízió alkalmával a tanító-
képesítés állami bizottságokra ruházandó, a képzők 
szervezete és tanrendszere a mai követelményeknek 
megfelelően szabályozandó s az állami ellenőrzés a 
hitfelekezetek és községek közreműködésének meg-
bénítása nélkül az iskolák hazafias irányú működé-
sének biztosítása szempontjából az államilag nem 
segített iskolákban is hatályosabbá teendő. 
A középfokú oktatás reformjának kérdése, értve ez 

alatt most kizárólag a fiúk oktatását, az egységes nép-
iskola problémáján sarkallik. Nézetem szerint sem a közép-
iskolai szervezet és tanrendszer parciális változtatása, sem 
a tanterv revíziója célra nem vezethet. Ha egyszer elha-
tározzuk magunkat középiskolánkat reformálni, akkor csak 
az egységes középiskola létesítéséről lehet szó. De mind 
ez egyéni nézetem szerint csak oly egységes középiskoláról 
mondható, a mely tantervére nézve közelebb áll a mai 
gimnáziumhoz, mint a reáliskolához. Az oly egységes 
középiskola eszméje, a mely kizárólag a modern nyel-
vekre és a reáliákra kivánja a középkorú oktatást fek-
tetni, velem együtt ellenzői sorában találná a középiskola 
egységesítésének igen számos hivét. Nézetem szerint a 
humanisztikus irány, értve alatta a klasszikus nyelvek és 
irodalmaknak és különösen a latinnak kötelező tanítását, 
mind máig az egyedüli közös képzési irány, melyet a vi-
lág minden művelt nemzetei elismernek s a mely közöt-
tük formai képzés tekintetében az egyetlen összekötő 
elemet képezi. És nekünk, kis nemzetnek, kiknek ép oly 
veszedelmes volna az európai civilizáció közösségi köte-
lékéből kilépni, mint önálló nemzeti és nyelvi fejlődésünket 
feláldoznunk, van legtöbb okunk a humanisztikus képzési 
irány fentartására, a mely egyik érdeket sem veszélyezteti 
s mindkettőnek megfelel. Nálunk magyaroknál még mind-
ezen felül a latin nyelv történeti szerepe közéletünkben 
s e nyelv fontossága több tanszak hazai búvárlataiban 
kiválóan igazolja azt a helyzetet, melyet e nyelv és iro-
dalom tanítása gimnáziumunk tantervében jelenleg elfoglal 
és a jövő egységes középiskolájában is lehetőleg csor-
bítatlanul kell, hogy elfoglaljon. 

Csupán álláspontom jelzésének teljessége szempont-
jából említem föl, hogy az egységes középiskola legfelsőb 
osztályaiban némely tantárgyra nézve, melyek közé a 
görög is tartoznék, bizonyos szabad választási latitude-et 
mindenesetre megengedendőnek vélnék, úgy azonban, hogy 
már az érettségi vizsgálatban semmi bi- vagy trifurkáció 
ne legyen, hanem az egységes képesítést nyújtson az 
összes felsőbb iskolák s bizonyos foglalkozások számára. 

Közoktatásunk szervezetének egyik legtöbbet vitatott 
kérdése kétségkívül a polgári iskola. Ebben véleményem 
a következő: A mai polgári iskola fiúkra nézve oly kö-
zépfokú tanintézetté alakulna át, a melynek alsó osztályai 
lehetőleg összevágnának a felső fokú népiskolával, leg-
alább annyira, hogy azok, a kik ez utóbbit elvégezték, 
nagyobb nehézség nélkül léphessenek át a polgári iskola 
megfelelő, valószinűleg ötödik osztályába. Ez a polgári 
iskola hét, esetleg nvolc osztályban kiválóan gyakorlati 

irányú polgári képzést nyújtana s az egyéves önkéntesi 
szolgálatra is képesítene. A negyedik osztályból különböző 
szakiskolákba, legfelsőbb osztályából azonban csakis bi-
zonyos gazdasági és esetleg műszaki irányú felsőbb isko-
lákba lehetne feljutni. Az így átalakítandó polgári iskola 
sok tekintetben a mai reáliskola helyére lépne, de fel-
adata nem a felsőbb oktatás számára való előképzés, mint 
inkább a művelt polgári osztály kiegészítése, különböző 
gazdasági szakpályák erőinek szolgáltatása volna. E kér-
désre nézve a következő határozati javaslatot terjesz-
tem elő : 

»Középiskoláink reformja az egységes középisko-
lának alapján alkotandó meg, s e reform által kell 
a jelenlegi polgári iskola helyét jövőre az iskolai, 
szervezetben kijelölni.« 
Az a nevezetes reform, a mely legújabban a nők 

előtt a szellemi képzés bizonyos tereit megnyitotta, szük-
ségkép kihatással lesz a nőnevelésre is. A mi nagyon is 
könnyen külsőségek után induló, a bizonyítványt és címet 
legtöbbször önmagáért, nem az általa igazolt ismeretekért 
kereső korunkban, a melyben nagyon is sokan szeretné-
nek nem a tudományhoz fölemelkedni, hanem a tudomá-
nyokat magukhoz leszállítani akarják, a nőnevelés maga-
sabb igényű intézeteibe csődíteni való tudományos hivatást 
magukban nem érző leányokat, végzetes hiba volna; de. 
viszont hiba volna, ha egyszer a nőnek hivatási körét 
kitágítottuk és neki a tudományos pályákra utat nyitot-
tunk, azt, hogy ezekre a pályákra gondosan és alaposan 
elő is készülhessen, tisztán a véletlenre s a magánszor-
galomra bízni; tehát a soha szem elől nem tévesztendő 
egyetemes női hivatás mellett, a mely a családi életben 
kulminál, a nőknek a tudományos pályákra való előké-
készítése kétségtelenül egy fontos új szempont nőnevelé-
sünk jövendő berendezésében. Ennek a szempontnak, azt 
hiszem, könnyen felelhetnek meg bizonyos fakultatív tan-
folyamok hozzájárulásával a felsőbb tanítóképzők, mint a 
nőképzésnek nálunk ma legmagasabb fokú intézetei. De 
miután ezeknek elsőrendű feladata mégis csak a tanítónői 
pályára való képzésből áll, véleményem szerint a felsőbb 
leányiskolákat olyan intézményekké kellene átalakítani, 
melyeknek alsóbb osztályai ugyan minél kevésbbé térné-
nek el a felsőbb fokú népiskolák leányosztályaitól, de a 
jelentékenyebb helyeken ezen a négy osztályon túlmenő-
leg nemcsak hat, hanem nyolc osztályig emelkednének. 
Bár egész tanfolyamuk kezdettől végig főleg a művelt tár-
sadalomban forgó nőnek, továbbá a gyermeki nevelését 
vezető anyának és a praktikus háziasszonynak életszük-
ségleteit tartaná szem előtt, a két legfelsőbb osztályban 
már határozottabban előtérbe lépne az egyetemre való 
előképzés is, a latin nyelvnek mint fakultatív tárgynak 
tanulására itt már több időt hagyva. A hat alsó osztály-
nak lehetőleg befejezett ismeretkört kellene nyújtania, a 
végből, hogy azok, kiket magasabb tudományos ambíció 
nem vezérel, a hatodik osztály elvégzése után kiléphesse-
nek ; a hetedik és nyolcadik osztály tanterve pedig úgy 
volna megszabandó, hogy azok, a kik egyetemre nem 
készülnek, az óráknak csupán egy részét hallgatván, mégis 
bizonyos magasabb irodalmi és természettudományi isme-
retekre tehessenek bennök szert. Érettségi vizsgálat a fel-
sőbb leányiskolákban vagy a leányközépiskolákban nem 
volna rendszeresítendő, hanem azok, kik ezt az iskolát 
befejezték, ha valamelyik egyetemi szakra kívánnak lépni, 
az egyetemen volnának a középiskolai érettségi vizsgálat-
nak körülbelül megfelelő fölvételi vizsgálatnak alávetendők, 
hogy ez által is biztosíttassék a valódi tudományos készült-
séggel és hivatásérzéssel nem bíró elemeknek az egyetem-
től való távoltartása. 



Határozati javaslat: 
A nők hivatási körének kiterjeszthetése céljából 

a nőképzés intézményei olykép tetőzenetök be, ille-
tőleg egészítendők ki, hogy a női hivatás általános 
követelményeinek megfelelve, egyúttal azoknak, a 
kik egyetemi tanulmányokra készülnek, az erre szük-
séges előképzettséget megadják. 
A szakiskolák vezetését az általános irányú képzés 

intézeteinek rendjéhez, tagozatához kell hozzá alkalmazni 
s helyzetük e szerint határozandó meg. A szakiskolák 
ehhez ekképen csoportosítandók és szervezendők. Olyanok 
1. melyeknél az elemi. iskola elvégzése szükséges; ezek 
lehetőleg valamely felsőbb fokú népiskolával kapcsolandók 
össze; 2. melyek a felsőbb fokú népiskolák teljes, vagy 
a polgári, vagy a középiskola négy osztályának elvégzé-
sét föltételezik; ezek a középfokúak és végül 3. melyek 
a középiskolát, vagy a polgári iskolát teljesen befejezett 
növendékek képzésére szolgálnak: ezek a felsőbb fokú 
szakiskolák. A felsőbb fokú szakiskolák az egyetemekkel 
és műegyetemmel együtt alkotják a felsőbb oktatás körét, 
a mely az érettségi vizsgálatban és az általam kontemplált 
polgári iskola záró vizsgálatában és a leányok fölvételi 
vizsgálatában eléggé szilárd alapot bír arra. hogy szerve-
zete már egyszer általánosan és pedig törvényileg meg-
állapíttassék. Nem is annyira didaktikai problémák, mint 
inkább felekezeti, politikai és anyagi nehézségek akadá-
lyozták nálunk eddig a felsőbb oktatási törvény létrejöttét, 
a mely azonban az új egyetemek állításának a jogi aka-
démiák helyzetének, a jogi vizsgálatrendszernek, a protes-
táns theologiai doktorátusnak és egyéb, mindinkább elő-
térbe nyomuló kérdéseknek végleges megoldásaképen immár 
nem várathat magára sokáig. Meglevő egyetemeink foly-
tonos fejlesztése mellett okvetetlenül szükségesnek tartom 
legalább egy új állami egyetem felállítását; szükséges ez 
az egyetemi rendszer teljesebb érvénvesíthetése szempont-
jából, szükséges az élénk, termékenyítő kölcsönhatás és a 
verseny fokozása érdekében, a tudományművelődés és 
terjesztés nagyobb lendületére való tekintettel és szüksé-
ges még specialiter orvosképző intézeteinknek jelenleg 
példátlanul csekély száma miatt is. 

Ugyanazok a szempontok, a melyek a harmadik 
egyetem felállítását ajánlják, meg fogják érlelni, azt hiszem, 
egy második műegyetem kérdését is. 

A felsőbb oktatás rendezésénél nem lesz lehetséges 
kitérni a lelkészképzés rendkívül fontos kérdése elől sem. 
A nélkül, hogy a felekezetek szabadságát és függetlensé-
gét e téren legkevésbbé is korlátozandónak vélném, azt 
hiszem, vannak az állam szempontjából bizonyos köve-
telmények, pl. az állam nyelvének bírása, melyet régibb 
törvényeink elő is írnak, a melyet a lelkészek állami és 
társadalmi tekintetben is fontos állása mellett az egy-
házak jól fölfogott érdeke szempontjából is érvényesí-
teni kell. 

Az állam gondja volna, hogy minden felekezet lel-
késze megtalálja, ha keresi, a hivatásabeli legmagasabb 
kiképzést az állam saját egyetemein, vagyis minden fele-
kezet számára hittani karokat kellene egyetemeinken be-
rendezni. 

A jogakadémiák száma a lehetőség szerint apasz-
tandó volna, a megmaradók azonban úgy fölszerelésük, 
mint tanáraik képesítése'és dotációja tekintetében valósá-
gos egyetemi fakultások magaslatára emelendők s birói 
és úgyvédi pályára való képesítés jogával is, természete-
sen állami bizottságok közbejöttével, ' fölruházandók; a 
doktorrá avatás azonban továbbra is az egyetemnek kizá-
rólagos joga maradna. 

A felsőbb oktatásra vonatkozólag csak a következő 
álláspontjelzést ajánlanám a t. kongresszusnak : 

A felsőbb oktatás törvényileg rendező s egy har-
madik egyetem létesítendő. 
Hátramarad még, mint a felsőbb oktatással legszo-

rosabban összefüggő kérdés, a fanárok képzése, a melyre 
nézve határozati javaslatomat ekkép formuláztam: 

A középfokú iskolák tanárainak képzése az egye-
temekre bizandó, de célszerű berendezéséről és le-
hetőleg minden egyetem mellett abban lakásos 
intézet-, kisegítő tanfolyamok és gyakorló iskola léte-
sítéséről kell gondoskodni. 
Legyen szabad e tétel megokolására is röviden né-

melyeket elmondanom. Az elemi iskolák tanerőinek kép-
zéséről már elmondtam véleményemet. — Ugyanakkor 
utaltam arra, hogy a felsőbb fokú iskolák tanerőinek 
képzése is törvényileg szabályozandó volna. Ez a képzés 
azonban nem jogosítana a tervem szerinti polgári isko-
lákban, úgy szintén a felsőbb leányiskolákban és közép-
fokú szakiskolákban való tanításra. Mindez intézetek 
tanerőinek képzése lehetőleg az egyetemeken volna kon-
centrálandó, de nem vélném kizárandónak azt, hogy a 
tanárjelöltek kurzusába legalább részben beszámíttassák 
nemcsak a tanárképzés és hittani tanfolyamokon végzett 
tanidő, a mely jelenleg is beszámíttatik, de beszámíttas-
sék különösen a felsőbb fokú népiskolák képzőinek el-
végzése is, úgy, hogy a ki a felsőbb fokú népiskolára 
tanképesítést szerzett és ennek alapján például valamely 
polgári vagy felsőbb iskola alsóbb osztályaiban is tanít-
hat, egy-két évi tanulmány után megszerezze a középfokú 
iskolákra való tanképesítést is, a mi az új rendnek 
megfelelően ezentúl nők által is elnyerhető lesz. 

Végre tudatára kell jönnünk annak, hogy a szerény 
iskolamester a nádfedeles falusi népiskolában, meg a közép-
iskolai tanár, a ki ifjaink szellemét az élet és a felsőbb 
tanulmányok számára fegyelmezi, a nagy tekintélyű egye-
temi professzor azon az egyetemi katedrán, a melyről 
miniszterek kerültek ki, közoktatásunk vezetői is a hold-
utcai palota zöld asztalánál, s mi mindnyájan, kik tanács-
kozó testületekben, vagy az irodalomban közoktatásunk 
fejlődésére és irányzatára több vagy kevesebb befolyást 
gyakorlunk, mi mind egyaránt egy nagy mű munkásai 
vagyunk, mindnyájan egy és ugyanazt a szent tüzet ápol-
juk a haza oltárán; bennünket mindnyájunkat összeköt 
a kötelesség közössége és annak az egyenlőségnek tudata, 
hogy közülünk mindegyik csak annyit ér, a mennyit e 
kötelességből az eléje szabott hatáskörben a maga helyén 
jól teljesíteni képes. Bennünket mindnyájunkat össze kell, 
hogy kössön közös feladatunk átérzése, a legmagasztosabb 
feladaté, a mely a magyar embernek osztályrészül juthat, 
mert a mi feladatunk: nagygyá és dicsővé nevelni a ma-
gyar nemzetet. 

Előadói javaslat az evang. lelkészképző 
intézetek egyesülése tárgyában. 

ín. 
Az egyesítés lehetősége és módja. 

A theologiák egyesítése, illetőleg a két theol. inté-
zetnek egy theol. fakultás szervezése érdekében az egyet, 
theol. akadémiába való beolvasztása, nézetem szerint sok-
kal könnyebben megtörténhetik, mintsem gondolnók. A 
követendő példát erre nézve megadta a pozsonyi evang. 
gyülekezet azon szerződésben, melyet az egyet, egyház-
zal kötött, 



A pozsonyi ev. gyülekezet nem semmisítette meg a 
maga theol. intézetét, hanem csak átadta bizonyos felté-
telek mellett az egyet, egyháznak, hogy erősítse vele ennek 
Pozsonyban felállított egyet, theol. akadémiáját. Átadta 
pedig külön épülettel, összes tanáraival, összes alapjaival, 
járandóságaival, de olyformán, hogy magukat az alapokat 
egytől-egvig továbbra is megtartotta saját tulajdonjogában 
s kezelésében s tényleg azoknak csakis meghatározott, de 
biztosított összegű évi jövedelmét szolgáltatja be az egyet, 
theol. akadémia pénztárába. Sőt egy tanerőt, t. i. a gya-
korlati theol. tanárát ugyancsak a szerződés szerint egé-
szen a maga terhére állít be. Mindez áldozatai fejében 
azonban szintén szerződésszerüleg kikötötte az egyetemes 
theol. akadémia kormányzásába meghatározott mérvben 
vagyis nyolc tag útján való befolyását s fentartotta ma-
gának a szabad intézkedés jogát is azon esetre, ha az 
egyetemes theol. akadémia idővel más helyre tétetnék át. 

A soproni s eperjesi theol. intézetek fentartó ható-
ságainak, véleményem szerint, szintén hasonló eljárást 
kellene követniök. Kössenek szerződést az egyetemes egy-
házzal, adják át annak theol. intézeteiket, de tekintettel 
azon körülményre, hogy ez idő szerint Sopronban és 
Eperjesen az egyet, egyház theol. fakultást még nem szer-
vezhet, mégis egy nagy különbséggel. 

A pozsonyi gyülekezet nagy áldozataiért, ugyanis 
mindenesetre nagy ellenértek az, hogy az egyet, egyház 
a maga theol. akadémiáját Pozsonyban állította fel; oly 
áldozatokat tehát, mint a pozsonyiaké, a másik két fen-
tartó hatóságtól nem volna méltányos dolog kívánni. Épen 
azért e két hatóság áldozatai csupán a következőkre kor-
látozódnának : a soproni és eperjesi theol. intézetek fen-
tartó hatóságai beszolgáltatnák az egyet, theol. fakultás 
pénztárába a szorosan vett theol. alapok biztosított jöve-
delmét, nevezetesen Sopron a 100,000 forint didaktikai 
alap után 4500 frtot; a 7795 frt tápintézeti alap után 
350 frtot; a 35,403 forint ösztöndíjalap után 1590 frtot; 
a 10.000 forintot érő helyiségek után 450 forintot és 
végre a lyceumi deáksegélyző egylet évi 150 forintját, 
tehát összesen 6993 frtot, illőtőleg az ösztöndíjaktól, segé-
lyektől eltekintve 5300 forintot. Ezenkívül természetesen 
beszolgáltatná a közös lyceumi 80,000 forintnyi nyugdíj-
alapnak a theol. tanárokra eső jövedelmét is 

Viszont a dunántúli kerület gyülekezetei a költség-
vetésileg kimutatott 3203 frt 37 krnyi tehertől feloldatná-
nak; a kerületi 1200 frtnyi segély azonban, mint amely 
tulajdonkép az egyet, egyház államsegélyből adott évi 
járuléka, ezentúl az egyet, egyház theol. fakultását illetné, 
úgy hogy ennek fentartásához ezen összeggel együtt Sop-
ron tulajdonkép 6700 frttal járulna. 

Eperjes pedig beszolgáltatna a theol. intézet helyi-
ségei után szintén 450 frtot; a 42,000 frínvi theol. alap 
után 1600 frtot; a Meczner-féle 1858 frt 33 krnyi és a 
Radvánszky-féle 932 frt 40 krnyi alapítvány után 130 frt 
28 krt, tehát összesen 2180 forint 28 krt. Ezenkívül az 
ösztöndíjalapok, convictus s ha van: a koll nvugdíj-alap 
után eső megfelelő járulékot. 

Viszont a tiszai kerület esperességei a költségveté-
sileg kimutatott 2950 frtnyi évi tehertől feloldatnának; a 
kerületi évi 1700 forintnyi segély azonban, mint a mely 
szintén az egyet, egyház államsegélyből adott évi járu-
léka, ezentúl ugyancsak az egyet, egyház theol. fakultását 
illetné, úgy hogy ennek fentartásához ezen összeggel 
együtt Eperjes tulajdonkép 3880 frt 28 krrai járulna. 

E szerint az egyet, theol. fakultás fentartásához a 
két theol. intézet összesen 10,380 frt 28 krral járulna. 

Minthogy pedig az ezen évi járuléknak megfelelő 
alapok jó részben helyhez kötvék, tehát a mellett, hogy 

szintén helyben s a fentartó hatóságok tulajdonában ma-
radnának, minden aggodalmas ellenvetés megelőzése oká-
ból a kötendő szerződésbe bevétetnék, hogy azok jöve-
delme addig is, míg az egyet egyház a fentartó hatósá-
gokkal együttesen Sopronban és Eperjesen külön theol. 
fakultást állíthatna, az egyet, egyház theol. fakultása kere-
tében szervezendő soproni és eperjesi tanszékek fentartá-
sára fordíttatik, s ez a tény, addig a fakultás címében is 
kifejezést nyerne, vagyis az újjáalakítandó egyet, theol. 
akadémia innentúl e nevet viselné: »A magyarhon ág. 
hitv. evang. ker. egyház egyesített (pozsony-sopron-eper-
jesi) theol. fakultása Pozsonyban«. 

Magától értetődik, hogy miként a pozsonyi gyüle-
kezet, úgy a soproni s eperjesi theol. intézetek fentartó 
hatósága is megfelelő módon s mérvben biztosítaná a 
kötendő szerződésben a theol. fakultás kormányzásába 
való befolyását is. 

IV. 
Az egyesítés helye. 

Úgy látszik, most értem a legkényesebb s egyszers-
mind legnehezebb ponthoz. Az egyesítés eszméje a szívek 
közös vágya. Mellette foglal állást a három theologia tanári 
kara is. Á hely kérdésére nézve azonban a vélemények 
megoszlanak. 

Pozsony, illetőleg az egyet, theol. akadémia tanári 
kara Pozsony mellett van. Nem helyi, még kevésbbé sze-
mélyes érdekből. A mi elvünk: bárhol, csak alkalmas 
helyen és jól építsük meg egyetemes theol. fakultásunkat! 
Azonban viszonyaink között e célt legkönnyebben Pozsony-
ban véljük elérhetni, de — a cél sikeres megvalósítását 
örömmel fogjuk üdvözölni bármely más helyen is. Mert 
ott, a hol magasabb közegyházi érdekekről van szó — a 
helyi és személyes érdekeknek el kell némulniok! 

Sopron, a hely tekintetében közelebbről nem nyilat-
kozik, felterjesztéséből azonban kiérzik, hogy nincs Pozsony 
ellen. Eperjes azonban határozottan Pozsony ellen nyilat-
kozik. Miért? nem okolja meg; elég az ahhoz, hogy Buda-
pestet ajánlja. Korszerű s tetszetős gondolat, de sok körül-
mény szól ellene. Oly helyen, a hol theologia soha sem 
volt, a hol a theologiai tanügy iránt rokonszenv sohasem 
nyilvánult; oly helyen, a hol áldozatokra, s hozzá nagy 
áldozatokra kilátás nincs, a hol a fővárosi életviszonyok 
ezer meg ezer nehézséget gördítenek utunkba, és a hol 
három kis nyomorúság helyett egy nagy nyomorúság lenne 
az eredmény: a sok másnemű fény és csábos előny mel-
lett sem lehet ez idő szerint evang. theologiai fakultást 
szervezni. 

Épen ezért, bár tiszta dolog, hogy az egyet, egyház 
egy helyhez, így hát Pozsonyhoz sincs feltétlenül kötve, 
mert a szerződés 31-ik pontja szerint, ha akarja, bármi-
kor más helyre is átteheti a maga theol. akadémiáját, 
hiszen övé az s nem — mint sokan gondolják — a po-
zsonyi gyülekezeté, ha komolyan számot vetünk a hely-
zettel s a nehéz kérdés eldöntésénél, a mint kell is, kizá-
rólag a nagy célt, az ősök eszményét, szándékát és 
közegyházunk jól felfogott érdekeit s a rendelkezésünkre 
álló erőket, eszközöket farijuk szem előtt, akkor az egye-
sítés, illetőleg az egyet, theol. fakultás szervezése ez idő 
szerint másutt mint Pozsonyban meg nem történhetik. 

Pozsonyban ugyanis — hogy más egyébről ne is 
szóljak — úgy szólván minden kész a theologiai fakultás 
befogadására. Keressünk első sorban megfelelő épületet? 
Budapesten, ép úgy mint Sopronban és Eperjesen külön 
s nagy áldozat árán előbb meg kellene azt építeni. Pozsony-
ban a theol. fakultás épülete megvan. Alig kelt szárnyra 
ugyanis a hír, hogy az egyet, egyház a theologiák egye-



sítése alapján az ősök eszményének, az ev. theol. fakul-
tásnak megvalósítását tervezi, sőt már előbb is, az egyet, 
theol. akadémia fejlesztése, »Otthon«-nal való kibővítése 
érdekében, rögtön felajánlotta e nemes gyülekezet arány-
lag csekély bér fejében jelenlegi kétemeletes lyceumát s 
elhatározta azt is, hogy ez épületet a kettős célnak telje-
sen megfelelően saját erejéből s mint a már is elkészített 
tervek mutatják 8000 frt költséggel átalakítja. Ez épület 
a szolgák és a felügyelő tanár lakásán kívül, a földszin-
ten és az első emeleten négy tanteremmel, egy díszterem -
mel s könyvtár-helyiséggel, a könyvtáros, igazgató- s tanári 
kar külön szobáival és az ifjúsági olvasókör szobájával 
otthont nyújt a theol. akadémiának, illetőleg fakultásnak, 
a második emeleten pedig 10 szobával és egy társalgó 
teremmel, továbbá mosdó és fürdőhelyiségével otthont 
nyújt a szegénysorsü, de jó magaviseletű s szorgalmas 
theologusoknak. Az esetre pedig, ha az egyesítés megtör-
ténik, s még több helyiségre leszen szükség, közgyűlési 
katározat, hogy a gyülekezet az egyet, egyház kívánsá-
gára bármely percben kiépíti szintén a maga költségén 
az épületet, természetesen a befektetett tőke megfelelő 
kamatjának biztosítása mellett. 

S ez épületen kívül készen van Pozsonyban az alum-
neum és convictus az összes theologusok befogadasára. 
vannak nagyszámú s köztük igen tekintélyes ösztöndíjak 
s meg van vetve alapja az evang. theologusok otthoná-
nak is jobban, mintsem azt előre gondoltuk volna. 

Sőt, a kik a theol. fakultást egyetemmel való kap-
csolat nélkül el sem is tudják képzelni, azokat megnyug-
tathatjuk az iránt, hogy Pozsonyban előbb-utóbb meg 
lesz az egyetem is. 

Épen azért, mindezeket megfontolva nekem is erős 
hitem, hogy az egyet, theologiai fakultás a közel jövőben 
csakis Pozsonyban szervezhető s csakis ügy, ha a két 
testvér theol. intézetet az egyet, theol. akadémiába olvaszt-
juk, mert egy dolog előttem teljesen bizonyos és ez az, 
hogy az egyet, egyháznak Pozsonynyal már megkötött 
szerződése fel nem bontható a nélkül, hogy theol. tan-
ügyünk egyetemes rendezésének kérdése eleve lehetetlenné 
ne válnék. 

S ezzel immár összegezhetném is javaslatom főpont-
ját, de hát — ha már ennyire vagyok — hadd rajzoljam 
még meg sebtiben a jeleztem módon létesítendő egyet, 
theol. fakultás lelkemben élő képét is. 

Dr. Masznyik Endre, 
theol. akad. igazgató. 

TÁRCA. 
A kollégium Rákóezyanum. 

Részlet »Az eperjesi ev. ker. kollégium története« című nemsokára 
megjelenendő műből. 

Melzel Mihály kézirati naplója szerint 1701. ápril. 
10-dikén váratlan megjelent Eperjesen a cs. kir. generális 
Solary gróf és még ugyanaz nap éjjel kiküldvén pár száz 
katonáját N.-Sárosra és Sáros-Szent-Mihályra utóbbi helyen 
Szirmay István grófot, előbbi helyen pedig Rákóczy Ferenc 
herceget elfogatta s ápril. 11-dikén Eperjesre hozatván, 
május 5 ig itt börtönben tartotta, míglen egy napon Bécs-
újhelyre Ausztriába vitte őket. E fogságból ugyan Rákóczy 
Ferenc októberben kimenekült és Lengyelországba ment 
s ott a szintén menekült gróf Bercsényivel tanácskozott 
De az 1703-dik év májusában s épen pünkösd hetében 

Rákóczyék Lengyelországból Munkács vidékén Magyaror-
szágba törvén és a Rákóczy-féle birtokokon a jobbágyokat 
s más lakókat megnyervén, majd a szomszédságban a 
nemességet és más rendeket is bevonván, táborukba gyűj-
tötték. Midőn már több ezerre szaporodott fel a felkelők 
serege, a csekély császári sereg, bár megkisérlette, nem 
volt képes a Tisza vidékén elhatalmasodott mozgalmat el-
nyomni és a felső-magyarországi sz. k. városokba, neve-
zetesen Kassára és Eperjesre vonult vissza. Erre a Rákóczy-
féle forradalom híre terjed az egész országban és nem-
sokára csak az erődített sz. kir. városok és a várak 
maradtak hívek a császárhoz; de ezek is lassanként a 
forradalomhoz csatlakoztak. 

A mi már Eperjest illeti, ezt erős császári (gyalog-
és lovas) sereg tartotta megszállva. A Montecucoli ezred 
volt itt. És bár Rákóczy hívei már 1703. októberében is 
megjelentek a város környékén és lovat és szarvasmarhát 
hajtottak el, sőt a külvárosokat is fölgyújtották, mégsem 
vittek ki semmit. Midőn azonban a várost több mint egy 
évig tartották körülzárva és a város sehonnan sem remél-
hetett segítséget, polgárai pedig az éhség, az ínség s 
némelyike a Rákóczy-féle forradalommal való rokonszenv 
folytán is szökdösni kezdtek, végül Eperjes is megadta 
magát 1704. dec 4-én. 

Midőn az eperjesi evangélikusok, kik hallották volt, 
hogy II. Rákóczy Ferenc az ország régi szabadságáért 
küzd (»Pro patria et libertate«), meggyőződtek róla, hogy 
a merre II. Rákóczy Ferenc diadalmas fegyverei járnak 
a három vallásnak (r. kath,, evang. és reform.) mindenütt, 
szabad vallásgyakorlat engedtetik, rögtön a megadás után 
sürgetve kérték a városi tanácsot, adja meg azt nekik ő 
is. Ez vonakodott. Ekkor a fejedelemhez, majd annak 
komisszariusához folyamodtak Ezek mellettök nyilatkoztak, 
s erre már azután engedett a városi tanács is és áten-
gedte a városi vendéglöt az evangélikusoknak istentiszte-
leti helyül. 

Nagy volt az evangélikusok e feletti öröme! Elfeledték 
a sok szenvedést és hálaünnepre készültek. Ezt meg is 
ültek 1704. dec. 7-én, advent másod vasárnapján. Dél-
előtt az általok felkért szebeni lelkész Sartorius Sámuel, 
délután a Steinauból, Sziléziából való késmárki magister 
Jeremiás Gottlieb Titzius 1 végezte az isteni tiszteletet. 
Majd berendezkedtek. A német gyülekezet a vendéglő 
emeleli. a magyar a földszinti helyiségekben tartotta a 
maga isteni tiszteleteit, a szláv egyház pedig a Schubert-
féle házban. Német papul meghívták Titzius mellé még 
magister Schwartz Jánost, a volt tanárt és rektort, tót 
papul a régtől kedvelt Andricius Jánost; a magyar egy-
házat pedig, mivel lelkészt hamarjában ne.n kaphattak, 
tanulók látták el. Hogy ekképen visszanyerték szabad 
vallásgyakorlatukat, annak biztosításáról és fejlesztéséről 
is gondoskodni kezdettek. S mivel ebben a szövetséges 
rendek protestáns tagjai mindenképen segítségökre voltak 
s Rákóczy Ferencet kedvezően hangolták, elérték azt, 
hogy Rákóczy Ferenc egyik hívéhez Berthóty Ferenchez 
rendeletet küldött, miszerint adja át az eperjesi evangéli-
kusoknak a felső-magyarországi ev. rendektől elfoglalt s 
most a jezsuiták kezén lévő kollégiumot. És hasztalan 
protestált a jezsuiták eperjesi rendházának akkori feje. 
egyúttal eperjesi róm. katholikus parochus, Kolb János 
baptista superior, mert a kollégium 1705. jan. 2-dikán 
csakugyan visszaadatott a törvényes gazdáiknak, az evan-
gélikusoknak. 

A mint az evangélikusok a kollégiumot visszakapták, 

1 Palcsó J: a késmárki Lyceum története 18 lap. Kés-
márk 1893. 



szervezni kezdték azt és megválasztották a régi rendhez 
képest az inspektorokat; hatot a vidéki nemesekből, hatot 
a városi polgárokból. Mivel pedig az iskolának alapja, 
pénze, jövedelme nem volt, megindították a gyűjtést s 
midőn az már némi eredményt mutatott, hogy megkezdőd-
hessék a rendszeres tanítás, megválasztották a tanárokat. 
Ez a gyűjtés még a következő évben is folyt, a mint azt 
annak eredeti okmánya tanúsítja, de a Mayer A.-féle 
másolatban is látható, összesen 8416 frt 20 fillért jövedel-
mezett. Ezen összegbe fel van véve már a Schmidegg 
Jeremiás által Selmecen a kollégium javára letéteménye-
zett 7120 frt is. Az aláírók között nagyobb összegekkel 
szerepelnek: Szentivánvi János 300 f., Eiszdorfer Sámuel 
özvegye 180 f., Odönffy Zsuzsánna évenként 100 f., Szir-
may Miklós 100 f., Szirmav András 100 f, Róth Mihály 
évenként 30 f.,. Szentkereszti Dániel 60 f., Goszke Henrik 
évenként 36 frt. Az évenkénti adományok összege 306 frt.1 

Igazgatóul, rektorul, meghívták a múltból előnyösen is-
mert Rezik Jánost, a ki épen akkor a thorni gimnázium-
nál viselt tanári állást, a késmárki lyceumi rectori állással 
cserélte volt fel. S ez oly sikerrel rendezte be tanár-tár-
saival a tanítást, hogy azon pár év alatt, melyben a 
kollégium az evangélikusok kezén volt, sok jeles ifjút 
nevelt a hazának és az egyháznak is a szószék és iskola 
szolgálatára. Nem ok nélkül bocsátották őt el a késmárkiak 
oly nehezen. 

Az evangélikusok ekkor célszerűnek találták a vidéki 
nemességgel egyetértve, az azon időben Lengyelországban 
Ranvitz városkában tartózkodó XII. Károly svéd királyhoz, 
bitsorsosukhoz, egy támogatást, segedelmet kérő küldött-
séget meneszteni. El is küldték hozzá Szirmav Miklóst és 
Melzel Mihályt. És ezek nem hiába fáradoztak, mert bár 
készpénzt nem hoztak haza, megnyerték e nagy király 
pártfogását, ki erről az eperjesi evangélikusokat és a kol-
légiumot egy azokhoz Ranvitzből keltezett 1705. július 
XVIII/XXVIÍI. aláírt leiratában biztosította is. (A levelet 
C. Fiper, XII. Károly titkára írta. Ebben Piper elmondja, 
hogy ura XII. Károly király a vesfphaliai békében neki 
fentartott jognál fogva jogosultnak érezvén magát a császár 
evangelikus alattvalói érdekében közbejárni, felkérte a 
császár-királyt, hogy az kegyelmesen bánjék azokkal és 
védelmezze meg őket ellenfeleik zaklatásától, üldözésétől 
s állítsa vissza előbbi jogaikba. ígéri egyúttal, hogy kol-
légiumukat, mihelyest teheti, segélyezni fogja s pártfogása 
félől biztosítja őket.j 

Midőn ezt a fent nevezett követek megkapták, elmen-
tek a svéd külügyi titkárhoz, Hermelin Olafhoz és hálás 
köszönetük tolmácsolása után, őt is felkérték, legyen szó-
szólójuk. És ime már másodnapra 1705. XX./XXX-dikán 
megkapták a C. Piper által ellenjegyzett azon királyi ren-
deletet, melyben XII. Károly meghagyja, hogy a greifs-
waldi (Pomerania) egyetemet látogató négy theologiát 
tanuló magyar ifjú a királyi alumnusok sorába vétessék 
fel s a míg csak lesz, mindenkor négy ev. magyar ifjú 
tartassék el svéd királyi költségen a greifswaldi egyetemen. 

Az ev. immár arra törekedtek, hogy teljessé tegyék 
a szabad vallásgyakorlatot és ennek folyományaként a 
városi hivatalokban is alkalmaztassanak. Még az 1704-dik 
év végén a »Primarius Tribunus Plebis*, a r. kath. Nóvák 
András, beleegyezésével két követet küldtek Rákóczy Fe-
renchez, ú. m. Haydenreich Jónás ev. és Szmolnik György 
r. kath. polgárokat, hogy eszközöljék ki a fejedelemnél, 
miszerint ezentúl, vallási különbség nélkül választassanak 
az eperjesi városi hivatalnokok. De ezek mitsem végeztek. 

1 Mayer A : jk. 62. sk. lap. sz. k. Eperjes város levéltára 
Cub. II. Loc. 172. Fasc. C. 

Mire a r. katholikusok a városi tisztújítást úgy ejtették 
meg. hogy nem voltak tekintettel az ev. polgárokra Az 
evangélikusok felszólaltak, de mást nem érhettek el, mint-
hogy az esküdt polgárok közé néhány ev. is felvétetett. 
Ekkor az evangélikusok tiltakoztak; a beválasztottak lemon-
dottak és mind megtagadták az engedelmességet. így tar-
tott ez 1705. május haváig. A fejedelem végül protestáns 
hívei kérelmére is hallgatva, leküldte újra Berthoty Ferencet 
Eperjesre és új választást rendelt el. A letett régi városi 
tanács helyébe választott új városi tisztviselői kar már 
vegyesen a protestánsokból és r. katholikusokból állít-
tatott össze. 

(Folyt, köv.) Hörk József. 

B E L F Ö L D . 

A tanügyi kongresszus lefolyása. 
Nagy érdeklődés közben, mintegy négyezer tanügyi 

férfiú jelenlétében folyt le a Il-ik egyetemes országos tan-
ügyi kongresszus e hó 3-ik s következő napjain Buda-
pesten. Lefolyásáról térszűke miatt csak rövid áttekintés-
ben számolhatunk be. 

Július 2-án volt az előértekezlet, hol Péterfy Sándor 
korelnöklése alatt először megválasztották dísztagokká 
azokat a tanügyi veteránokat, kik 1848-ban tagjai voltak 
az I-ső tanügyi kongresszusnak. Ezek: Barczen Gábor, 
Böszörmény Mihály, Brassay Sámuel. Brcznyik János, 
Filó János, Frey József, Kovácsi József, Lubirich Ágost, 
Müllner Mátyás, Azután Fehér Ipoly pannonhalmi főapá-
tot tették szintén dísztaggá. Végül a tiszikart alakították 
meg következőleg: elnök Heinrich Gusztáv, alelnökök 
Balázs Árpád, Beöthy Zsolt, Bernátli Béla, Berzeviczy 
Albert, gróf Gsáky Albinné, Entz Géza, Erödy Béla, Ger-
lóczy Zsigmond dr., György Aladár, Hegedűs István, He-
gedűs Károly, Hofer Károly, Ivanovics György, Józsa Pál, 
Kármán Mór, Keleti Gusztáv, Komlóssy Ferenc, Lakits 
Vendel, Lád Károly, Lengyel Béla, Maywald József, Névy 
László, Péterfy Sándor, Rombauer Emil, Rózsavölgyi Gyula, 
Rudnay Józsefné, Sebestyénné-Stettin Ilona, Senyei Ferenc, 
Szuppán Vilmos, ifj. Teleki Sándor gróf, Thuránszky Irén, 
Várady Antal, Verédy Károly, Vécsey Tamás, Wlassics 
Gyuláné, Zichy Antal és Zirzen Janka; főtitkárrá Nagy 
László; titkárokká Beke Manó, Kovács János és Száva 
János; jegyzőkké Balogh Dénes, JBöngérfi János, Dobó 
Sándor, Doroghsághy Dénesné, líarrach József, Kardos 
László dr., Lázár Béla, Móra István, Négyesy László, 
Rajner Ferenc, Reutter Ferenc, Sinkó Endre és Sipos 
Samu. 

A választások megejtése után Péterfy Sándor kor-
elnök a megválasztott elnök, Heinrich Gusztávnak adta 
át az elnöki széket, Heinrich pedig rövid beszéd után 
meghívta a tagokat a másnap d. e. 9 órakor tartandó 
első teljes ülésre. 

Az első teljes ülés július 4-én tartatott az ünnepsé-
gek csarnokában óriási közönség jelenlétében. Az orgona 
kíséretében énekelt »Hymnusz« elhangzása után Heinrich 
Gusztá,v elnök tartott lendületes megnyitó beszédet, mely-
nek vezéreszméje az volt, hogy hazánkban európai ma-
gyar kuliurát kell létesíteni. A közoktatási és kereske-
delmi minisztereknek indítványozott köszönet után, király 
Ő Felségének következő távirat küldését javasolta, mit a 
kongresszus zúgó éljenzéssel fogadott el: 

»Az egész magyar haza kongresszusra gyűlt taní-
tóinak és tanárainak ezrei, tanácskozásaik megkezdése 



előtt legmélyebb hódolatukat viszik felséged trónjának 
zsámolyához. Legmagasztosabb föladatunknak érezzük 
Magyarország gondjainkra bizott jövőjének szivébe oltani 
a királyhüségnek és hazaszeretetnek összefonódó összes 
magyar erényeit. Szent hivatásunk lelkesedésének örök 
erejével tör ki ezreink szivéből a legmélyebb hódolat 
Felséged iránt, kinek boldogságáért forró imát menesz • 
tünk az egek urához«. 

Az éljenzés elhangzása után dr. Wlassics Gyula 
kultuszminiszter üdvözölte a kongresszust azzal a beszéd-
del, mely Lapunk más helyén olvasható. A lelkesítő be-
szédért később dr. Hegedűs István egyetemi tanár indít-
ványára a közgyűlés egyhangúlag jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazott a miniszternek. 

A tetszéssel fogadott üdvözlet után dr. Berzeviezy 
Albert olvasta fel hosszabb indokolás kíséretében azokat 
a határozati javaslatokat, melyeket Lapunk más helyén 
szintén közlünk. A kongresszus Rombauer Emil brassói 
reáliskolai igazgató indítványára Berzeviczynek köszönetet 
szavazott, javaslatait pedig tárgyalás végett a szakosztályok 
elé utasította. 

Július 4-én a szakosztályok üléseztek 18 csoportban, 
18 helyen a körükbe utalt szakkérdésekről. 

A népiskolai szakosztályban (V-ik egyetemes tanító-
gyűlés) Péterfy Sándor elnöklete alatt tárgyalt kérdések 
között nagy feltűnést keltett «az iskola egységes joga* 
című tétel tárgyalása, melyet Földes Géza előadó vezetett 
be egy nagyszabású beszéddel. Bátran föltárta a tanítóság 
nyomorúságos helyzetét és élesen rámutatott azokra a 
szükséges változásokra, a melyek nélkül szerinte a tanítók 
helyzete nyugodt, munkája jó nem lehet. Tételeinek vezér-
eszméje a népiskola államosítása, egyes pontjai pedig, 
melyeket a kongresszus roppant lelkesedéssel egyhangúlag 
magáévá tett, a következők: 

1. Legyen az iskola nemzeti s a mit a törvény meg-
követel az állami és községi iskolától, ugyanazt követelje 
meg valamennyi iskolától. 

2. Tantervet csak az állam adhasson valamennyi 
iskolának, de az egyházi oktatás tárgyát és anyagát az 
érdekelt felekezetek állapítsák meg. A különböző fokozatú 
iskolák tanterve között legyen az összefüggés olyan, hogy 
a tanuló tanulmányait minden nehézség nélkül folytat-
hassa tovább. 

3. Az iskolák fölött a felügyelet — tekintet nélkül 
az iskolafentartóra — közvetetten állami legyen. A tan-
felügyelő hatásköre minden iskolában ugyanaz legyen. 

4. A tanítóképesítés joga egyedül az államé legyen. 
A képesítés pusztán pedagógiai legyen, a következő elvek 
alapján: 

<>) az általános műveltséget a tanító a középiskolá-
ban szerezze meg; 

b) a neveléstani tárgyakat a tanítók is ugyanabban 
a terjedelemben tanulják, mint a középiskolai tanárok; 

c) a tanképesítés csak a neveléstani tárgyakra vo-
natkozzék ; 

d) a tanítói oklevelek ezek szerint értékileg a közép-
iskolai tanárokéval teljesen egyenlő értékűek s csupán a 
tárgyi szakképzettségre vonatkozólag különböznek. 

5. A pedagógiai képesítés egyenlő lévén, nyissák meg 
az utat a tanítónak a magasabb rangú iskolák tanképe-
sítéséhez is, hogy így a valódi tehetség érvényesüljön. 

6. Bármily jellegű iskolában működő tanító fegyelmi 
ügyében állami, vagy az állam ellenőrzése alatt álló ható-
ság ítélkezzék. 

7. Az iskolaszékeket, gondnokságokat meg kell szün-
tetni s a tanügyet bele kell illeszteni a községi közigaz-
gatásba. 

A tanító, vagy igazgató legyen a községben épen 
nem olyan előadója az iskolaügyeknek, mint a milyen 
a miniszter az országgyűlésen, a tanfelügyelő a varme-
gyén. A tanfelügyelő az iskolaügyekben a tanítóval leve-
lezzen a képviselőtestület határozatait a tanító hivatalból 
fölebbezhesse. 

8. A tanfelügyelő legyen szakember, minősítését a 
törvényben határozottan ki kell jelölni. E javaslat értel-
mében ez első sorban pedagógiai képesítés lehet. 

9. Valamennyi iskolában a hitoktatók legyenek a 
tantestületeknek tanácskozási és szereteti joggal bíró tagjai. 

10. A tanítók fizetése csak készpénz lehessen és azt 
az adóhivataltól kapják. 

A pályára lépéskor legalább a XI. díjosztály alsó 
fokozatába tartozzék mindenki s kétévenként haladva érje 
el hat év alatt fizetése ugyané díjosztály felső, 700 frtos 
fokozatát, ettől kezdve számíttassék a 10 százalékos ötöd-
éves pótlék. A lakbér alapjául az állami hivatalnokokra 
érvényes szabályzatot alkalmazzák. 

A nagy városok és drágább helységek tanítói kap-
janak személyes pótlékot. Igazgatókat és érdemesebb taní-
tókat sorolják be a X díjosztályba, s ebben legalább hat 
év alatt érjék el a magasabb fizetési fokozatot. 

11. A nyugdíjazás szabályait valamennyi tanítóra 
és tanárra egységes alapon kell rendezni s a szolgálati 
időt a 40 évről a tanítókra nézve is szállítsák le leg-
alább 35 évre. 

A középiskolai szakosztályban Beöthy Zsolt elnök-
lete alatt legfontosabb kérdés ez volt: 

A középiskola tanulmányi rendje tekintettel hazánkra. 
A tétel első előadója, Kármán Mór hatásos beszédben 
vázolta a középiskola múltját és utalt a jövőben követendő 
irányra. A jelenlegi középiskolát szerinte sem tanterv, sem 
szervezetében nem szabad gyökeresen átalakítani, elég 
módosítani. A nemzeti közművelődés egysége távolról sem 
vonja maga után a középiskolák egyformásítását. 

Az elfogadott határozati javaslatok így hangzanak: 
1. Középiskoláink fennálló tanrendje csupán tudatos 

továbbfejlesztést kíván, korántsem átalakítást. 
2. A középiskola a közművelődésnek állván szolgá-

latában, nem pedig a szakszerű készültségnek, első sorban 
a műveltség tartalmi elemeire köteles súlyt fektetni, az 
irodalom széleskörű ismertetésére, a társadalmi és gazda-
sági élet sokágú feladatainak megértetésére, másodsorban 
áll a különféle készség és ügyesség megszerzése és csak 
végül, épen a múlhatatlan szükségig az elvont elméleti 
tájékozódás. 

3. Magától érthető a műveltség nemzeti elemeinek 
ápolása, de épen nemzeti életünk fejlődése akadna meg, 
ha az oktatás megelőzne vagy nagyon is háttérbe szorítna 
oly elemeket, melyek eddig egységes alapul szolgáltak az 
emberiség és így nemzetünk műveltségének is. 

4. A középiskolai oktatás egysége csupán úgy biz-
tosítható, ha a különböző középiskolák a fővonásokban 
azonos tanrendet követnek, de egyébként szabadságot nyer-
nek akár nyelvi s irodalmi, akár természettudományi és 
technikai tekintetben a, maguk körét bővíteni. Azonban az 
egy intézetbe járó ifjúságnak bármilyen szétválasztása el-
kerülendő. 

5. Társadalmi vagy tanulmányi jogosultság tekinte-
tében ne legyen semmi különbség a középiskolák külön-
böző ágai között. 

A kérdésnek második előadója, Dóczi Imre, debre-
ceni főgimn. igazgató, a magyar gimnázium fejlődését 
tüntette föl markáns vonásokban, hogy mint vált tisztán 
latin iskolából a nemzeti szellemnek is meleg ágyává és 
a gyakorlati követelményeknek is kielégítőjévé. Előadása 



után egyhangúlag tette magáévá a szakosztály a követ-
kező határozati javaslatokat: 

t . A gimn. nevelés súlypontja az irodalmi képzésre, 
még pedig a klasszikus irodalomra, mint egyetemes em-
beri alapra, másfelől a magyar irodalomra, mint a nem-
zeti öntudat és műveltség alapjára helyezendő, de e mellett 
a reáltudományoknak is megfelelő hely biztosítandó a 
tantervben. 

2. a) A nemzeti irányú nevelést szélesebb körben 
kell érvényre juttatni, b) helyre kell állítani: a klasszikus 
irányú nevelés egységét és a görög pótló tanfolyam nagy 
részét a közös tantervbe kell illeszteni, c) a reáltárgyak 
tantervét az általános műveltség közös alapjainak bizto-
sítása végett közelebb kell vinni a reáliskola tantervéhez. 

A főiskolai szakosztályban dr. Lengyel Béla elnök-
lése és dr. Hegedűs István jegyzősége mellett szintén fon-
tos kérdések fölött tanácskoztak. 

Első tétel: A jogi oktatás s ezzel kapcsolatban a 
jogakadémiák fejlesztésének kérdése. Előadója Bozóky Ala-
jos dr. jogakadémiai igazgató. Javaslatai oda irányulnak, 
hogy a jogakadémiák szervezete összhangba hozassék az 
egyetemmel. Az önkéntes szolgálat miatt elvett félév 
helyreállítását kivánja. A táblai székhelyeken önálló jogi 
vizsgálatot. Heinrich Gusztáv erre azt javasolja, hogy a 
jogakadémiáknak egyetemi szervezetet kell adni, egyran-
gúvá kell tenni az egyetemmel s a viszony egyetemi tör-
vényben szabályozandó. Bozóky, Móricz Károly, Zoványi 
és mások felszólalása után a szakosztály fölkérte, Heinrichet, 
hogy formulázza javaslatát. A végleges döntést keddre 
halasztotta, a mikor dönteni fog Bozóky javaslatáról is. 

Most Móricz Károly dr. jogakadémiai tanár tartott 
előadást: A jogi szakoktatás szervezése címen. Az ő in-
dítványáról is az előbbiekkel kapcsolatban a keddi ülésen 
fog határozni a szakosztály. 

Grósz Emil egyetemi magántanár a magántanári 
intézményről tartott előadást, kifejtvén, hogy gondoskodni 
kell a magántanárok dotációjáról, mert különben az in-
tézmény nem válhatik azza, a minek lennie kell: az egye-
temi tanárság seminariumává. Legalább 1.000 frt segít-
séget kiván adni minden magántanárnak, a kiknek jövedelme 
most, a filozófiai és jogi szakon 2—300 frt. A venia le-
gendi egész szakra terjedő legyen. A fizetéses rendkívüli 
tanári állások szaporítását is sürgeti. 

A szakosztály elfogadta javaslatait. 
Végül Hörk József eperjesi evang. kollégiumi igaz-

gató ily címmel tartott rendkívül érdekes előadást: A 
magyar irodalomnak a papképzésnél szükséges értékesíté-
séről és annak módszeréről. A magyar egyházi írók, Páz-
mány, Révay, Apácai s mások révén kivánja elérni, hogy 
a theologia kapcsolatba hozassék a magyar irodalommal. 

A szakosztály ennek általános óhajtásképen való 
kimondását határozta el. S ezzel az ülés véget ért. 

A társadalmi nevelés szakosztályában elfogadták 
Porzsolt Kálmán határozati javaslatát a kultuszminiszté-
rium szervezeti reformjára vonatkozólag. A határozati ja-
vaslat kiemeli, hogy az állam és a kultuszminisztérium 
nagyobb arányokban fölkarolják mindama intézeteket és 
intézményeket, melyek a közművelődés terjesztésére szol-
gálnak. Az öntudatos, egységes nemzeti kultúrpolitika nem 
szorítkozhatik az iskola négy fala közé. Egy, a közmű-
velődés egész területét átfogó, egységes és öntudatos nem-
zeti kultúrpolitika inaugurálása és végrehajtása érdekében 
szükséges a vallás- és közoktatásügyi minisztérium refor-
málása oly irányban, hogy mint egy közművelődési mi-
nisztérium kiemelkedjék a pártpolitika hullámveréséből s 
a nemzeti kultura ügye a legnagyobb politikai viharok 
között is, mintegy sértetlen, biztos sziget álljon. Szüksé-

ges a minisztérium hatáskörének és szervezetének refor-
málása mellett s a keret biztosítása mellett csak ennek 
kellő betöltéséről is gondoskodni, nevezetesen szükséges 
a személyzet létszámát emelvén, a közoktatási szakerőket 
nemcsak ideiglenes berendelés formájában, hanem a ke-
belzetbe való beolvasztás által is bevonni; de mindenek 
előtt biztosítani a minisztériumnak azt az anyagi dotációt, 
mely nélkül a nemzeti kulturának csak frázisait lehet 
hangoztatni, de munkáját végezni nem lehet. 

A tanítóképzési szakosztály július 5-iki ülésében 
Gyertyánffy István elnöklete alatt nagy érdeklődéssel tár-
gyalták a tanítóképesítés kérdését, melyet líadó Vilmos 
és Simkó Endre adtak elő. A szakosztály Radó formulá-
zásában a következő tételeket fogadta el: 

1. A tanítóképző-intézetek növendékei a tanítóképző 
négyéves tanfolyamának bevégzése után, valamint a ma-
gánúton készült jelöltek is a most érvényben levő sza-
bályok és föltételek alapján tanítói érettségi vizsgálatot 
tesznek, a mely kiterjed a tanítóképzőben tanított vala-
mennyi tantárgyra s részint írásbeli, részint szóbeli és 
gyakorlati. 

2. A tanítói érettségi vizsgálaton a tanfelügyelő, ille-
tőleg a tanítóképzők felügyeletére rendelt kormányközeg 
elnöklete, felekezeti tanítóképzőknél az illetékes egyházi 
kiküldött társelnöklete alatt, az intézet tanárai vizsgálnak 
és osztályoznak. 

3. Az érettségi vizsgálat alapján nyert tanítói érett-
ségi bizonyítvány följogosít az egyéves önkénytességre, 
a tanítói állás ideiglenes elfoglalására, a tudomány-egye-
tem bölcsészeti fakultására való beiratkozásra. 

4. A tanítói hivatal végleges betöltésére csak a 
tanítóképesítő vizsgálat alapján nyert tanítói oklevél mi-
nősít ; ez jogosít föl az országos nyugdíjintézetbe való 
belépésre is. 

5. Tanítóképesítő vizsgálatra oly jelöltek mehetnek, 
kik a tanítói érettségi vizsgálat kiállása után legkevesebb 
két éves tanítói gyakorlatot tudnak bizonyítványnyal ki-
mutatni. Az érettségi vizsgálattól számítva négy évnél 
későbben senki képesítő vizsgálatra nem bocsátható. a ki 
ezen vizsgálatot négy év után sem teszi le, az tanítói 
állást többet be nem tölthet. A középiskolai érettségi bizo-
nyítványnyal bírók is bocsáthatók tanítóképesítő vizsgá-
latra, ha a tantárgy-különbözetből pótvizsgálatot tesznek. 

6 A tanítóképesítő vizsgálatok megtartására a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter külön tanítóképesítő orsz. 
vizsgáló bizottságokat rendel, melyeknek tagjait a szak-
tudósok, a tanfelügyelők, állami és felekezeti tanítóképző-
intézeti igazgatók és tanárok, valamint a kiváló népiskolai 
tanítók sorából három-három évre a közoktatási miniszter 
nevezi ki. 

7. A tanítóképesítő vizsgálat, a melynek nyelve 
csakis a magyar lehet, írásbeli, szóbeli és gyakorlati. 
Tárgyai: nevelés- és oktatástan, a népiskolai tantárgyak 
részletes módszertana, neveléstörténet, iskolai szervezettan 
és gyakorlati tanítás. 

A kongresszus Il-ik teljes ülése július 6-án tartatott 
Heinrich G. elnöklésével. Itt először Ő Felsége távirati 
válaszát vették tudomásul, aztán napirendre tértek. 

A napirend első ^pontja Sebestyén Gyula szabad elő-
adása volt e címen: Állam és egyház, az iskola terén. A 
világos, logikus és lelkes előadás oda konkludált, hogy a 
közoktatást államosítani kell. Elfogadott határozati javas-
latai ezek: 

1. A közoktatás nemcsak a kultura, humanitás egyéni 
haszonboldogulás dolga, hanem első sorban az államhata-
lom kérdése, az államfenség intengrans része. 



2. Ebből következnék a közoktatás államivá tétele; 
de a radikális eljárás veszélyeit fölismerve és tisztelve 
minden téren a szabadságot, megengedhető, hogy egyesek, 
felekezetek stb. iskolákat stb. tartsanak; de e hivatásukat 
csak az államtól nyert, törvényben megállapított mandátum-
nak tekinthetik. 

3. A közoktatási törvények az állam jogainak érvé-
nyesítése végett revízió alá veendők; az iskolaföntartók 
állami ellenőrzése, a képesítések megadása, a szolgálati 
viszonyok meghatározása az állam kizárólagos joga legyen. 
A közoktatás fölügyelete szerezhessen foganatot az állam 
csorbíthatlan jogainak. 

A második előadó dr. Beke Manó tanár volt, a ki 
az előbbi tétel kiegészítéséül a Társadalom és iskola cím-
mel tartott előadást. Határozati javaslata a következő négy 
pontot foglalja magában : 

A közoktatási intézmények csakis akkor működhet-
nek teljes sikerrel, ha úgy szellemi, mint anyagi tekintet-
ben a politikai hatóságok és az egész társadalom minden 
részének meleg érdeklődése kiséri; ezért szükséges, hogy 
iskola és társadalom folytonos kölcsönhatásban legyenek 
egymással. 

2. Az iskolai tanítással sem az egyén, sem a nemzet ne-
velése befejezést nem nyerhet. Szükségesnek tartja a kon-
gresszus, hogy oly egyének részére, a kik iskolába már nem 
járhatnak, olyan intézmények létesüljenek, melyek az egyé-
nek tudásvágyának kielégítésére és képességeik fokozá-
sára szolgáljanak. (Felnőttek elemi oktatása, népkönyv-
tárak. népházak, gazdasági iskolák, a dán parasztegyetem, 
az angol és amerikai university extension, a magyar 
Szabad-Lyceum stb.) 

3. Á társadalom müvelésére, a tudományos isme-
retek népszerűsítésére leginkább a tanítók és tanárok 
hivatottak. Szükséges, hogy e végből tanítók és tanárok 
vidékenkint egyesületekbe tömörüljenek, melyek a tudo-
mányos ismereteket népszerűsítik, a gazdálkodás terén 
létesült újabb, célszerű vívmányokkal a népet megismer-
tetik, szövetkezeteket létesítenek stb., szóval a szellemi 
és anyagi élet tökéletesülésének eszközeivel a népet meg-
ismertetik. 

4. A tanító és tanár egy egész nemzetre csakis 
akkor gyakorolhat olyan hatást, a minőt modern nemzeti 
alakulásunk igényel, ha 

a) a tanítói állás anyagilag és erkölcsileg folyto-
nosan a kor igényeihez képest emeltetik; 

b) ha a tanító semmiféle olyan akciótól, mely ta-
nítói működésének csorbítása nélkül a közügy érdekében 
kifejthető, el nem tiltatik; 

c) ha az iskola a vidék szellemi életének és erköl-
csi érzületének ápolásával az egész társadalom vezető-
jévé válik. 

A kongresszus a tételeket az illető szakosztályok 
elé utasította. 

A következő tétel: A tanítók háza s a tanítóegye-
sületek szövetsége volt. Előadója: Gööz József dr. A tanítók 
háza maradandó emléke volna a kongresszusnak s a tanítói 
és tanáregyesületek szövetsége útján meg volna alapítható. 
A tanítók háza közművelődési és humánus intézet volna 
hármas tagozattal, mely magában foglalja az oktatásügy 
terén működőknek egyetemeken s ezzel egyenlő rangú 
főiskolákon tanuló fiaik otthonát, továbbá a tanító- és 
tanáregyesületek otthonát, melyben minden országos s a 
fővárosban székhelyivel bíró tanító- vagy tanári egyesület 
külön állandó hivatalos helyiséget, tanácskozásainak meg-
tartására megfelelő terméket kapna, ha legalább öt esz 
tendőre belép a szövetségbe. Harmadik tagozata lenne a 
tanítók házának a tanítók kaszinója, a közoktatásügy 

terén működők közt a társadalmi összeköttetés létesítése 
és gyakoribb érintkezés lehetővé tétele végett. A cél el-
érésére az anyagi eszközök első sorban az egyesületek 
által teendő alapítványok, másodsorban a törvényható-
ságok alapítványai volnának s végül a leghatalmasabb 
eszköz az erre a célra rendezendő állami sorsjáték, a 
jószívsorsjegv mintájára. A tanítóság óhajtja, hogy az ekként 
létesítendő ház a király nevét viselje ilyeténképen: Magyar-
országi tanítók Ferenc József háza. E végből kérelemmel 
járul a kongresszus a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez, hogy legfelsőbb helyen ezt kieszközölje. Fölkéren-
dőnek tartja továbbá a közoktatási kormányt az állam-
sorsjáték engedélyezésének kieszközlésére és végül arra, 
hogy úgy az országos tanítói nyugdíjalap, valamint a tanári 
nyugdíjtörvény revizió alkalmazásával a lehető legnagyobb 
kedvezményt biztosítsa a tanítók otthona számára. Ezek 
végrehajtásával az Eötvös-alap országos bizottságát kéri 
megbízni. 

A kongresszus egyhangúlag, lelkesedéssel hozzájárult 
az előterjesztett javaslathoz. Ezzel az összes ülés véget ért. 

Ülés után dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi minisz-
ter villásreggelit adott a kongresszus tagjainak. 

Az erdélyi egyházkerület közgyűlése, 
A nagy-enyedi theologia megszüntetése. 

Július 6-án nyilt meg az erdélyi egyházkerületnek 
ebben az évben Il-ik közgyűlése, mely a tavaszi gyűlésen 
félbeszakadt ügyeket, köztük a nagyenyedi theologiai aka-
démia életkérdését volt hivatva megoldani. A gyűlés elé 
nagy érdeklődéssel nézett a hazai reformátusság, sőt né-
melyek egyik fővárosi kőnyomatosnak a püspök személye 
ellen intézet támadásával sensatiót, sőt botrányt vártak 
a gyűléstől. Izgalom volt, de botrány nem. 

A népes ülést Szász Domokos püspök imája után 
báró Bánffy Dezső főgondnok rövid elnöki megnyitó be-
szédében kijelentette, hogy a mult közgyűlésen a »hábor-
gások h u l l á m a i m i n t a püspök maga kifejezte, a tár-
gyilagos tárgyalást, lehetetlenné tették. Ezért kötelességének 
tartotta az ügyek elintézésére most a közgyűlést egybe-
hívni. Óhajtja és reményli, hogy Isten segítségével az egy-
ház érdekében tárgyilagosan folynak le a tárgyalások, 
bármely nézetek is vitassanak meg. Abban a reményben, 
hogy a tárgyalások objektíve lefolynak s a mult gyűlés 
sajnálatos jelenetei nem ismétlődnek, megnyitja a gyűlést. 

Ezután a tagok számbavétele és igazolása követke-
zett, majd meg az egyes bizottságokat állították össze, 
s az igazgatótanács kilépett tagjai helyett újak válasz-
tását rendelték el. E tárgynál Bartha Miklós azt kérte, 
hogy Kolozsvárig Sándor elnökhelyettes lemondó levelét 
olvassák fel, mert tudni óhajtják, mi lehet lemondásának 
oka. A lemondó levelet felolvasták. E szerint a változó 
körülmények miatt mond le. Bartha nem érti, hogy miért 
nem méltatta az igazgatótanács Kolozsváry érdemeit, mire 
Márkus titkár felolvasta a köszönő levelet, melyet az 
igazgatótanács meleg hangon intézett Kolozsváryhoz. 

Szóvá tétetett továbbá gróf Kuun Géza főgondnok 
lemondásának elfogadása is. A közgyűlés elfogadta az 
igazgatótanács javaslatát, hogy új választás ejtessék meg, 
mivel gróf Kuun úgy sem akarja elfogadni az állást. 

Erre a püspöki évi jelentés felolvasása következett, 
mi alatt Szász Domokos elhagyta az üléstermet. Majd 
Kemény Kálmán báró beterjeszti bizalmi nyilatkozatát, a 
melyet nagyon sokan aláírtak. Bartha Miklós kijelenti, 
hogy ama durva támadásban, melylyel a »Központi Tu-



dósító* a püspököt sértette, neki és elvtársainak nincs 
része, ö e i v i és nem személyi harcot folytat. A követ-
kező határozati javaslatot terjeszti be: 

»Szász Domokos püspököt sikkasztás vádja nem 
érheti, a gyűlés neki bizalmat szavaz, ez azonban 
az igazgatótanácsra ki nem terjedhet, mert annak 
ügye a püspök személyes ügyétől külön válasz-
tandó.* 
Miután Horváth Gyula, Sándor József és Szabó 

Samu kijelentik, hogy Bartha indítványát elfogadják, Ke-
mény Kálmán visszavonja javaslatát. Erre a közgyűlés 
egyhangúlag teljes bizalmat szavazott a püspöknek, a kit 
dörgő éljenzéssel fogadtak, midőn a terembe lépett. 

A délután öt órakor megnyílt folytatólagos ülésben 
szőnyegre került az igazgatótanács javaslata a papképzés 
egységes fejlesztése erdekében leendő intézkedések iránt, 
mely tudvalevőleg a lelkészképesítés jogát kizárólag a 
kolozsvári theologiának foglalja le, mely a nagyenyedi 
theologián ürességben levő tanszékek betöltését feleslegesnek 
és szükségtelennek nyilvánítja, s az új rendezés érdeké-
ben szükséges átmeneti intézkedések megtételével az igaz-
gatótanácsot bízza meg. 

A javaslat fölött hosszabb vita indult. 
Zeyk Dániel főispán, a nagyenyedi kollégium fő-

gondnoka utal arra, hogy e kérdés husz éve dominál és 
idejét látná, hogy e kérdés oly megoldást nyerjen, hogy 
a közbéke visszatérjen. Az ilyen domináns kérdéseknek 
az az átkuk, hogy az érdekelt félek közt pártoskodás 
támad a megoldandó kérdések rovására. Nem találja 
azonban szerencsésnek a megoldást, a mely nem fogja 
így a békét visszaállítani. E kérdést nem is tartja enyedi 
lokális érdekűnek. A XVII. században keletkezett insti-
túció megbontásáról van szó, arról ugyanis, hogy hajlandók 
vagyunk-e az egyezkedést, az ősöktől örökölt autonomikus 
jogokat megvédeni. Kérdés, hogy ha ma a Bethlen-iskola 
autonomikus jogait bolygatják, holnap nem fognak-e más 
intézethez nyúlni. Hivatkozik arra. hogy a Bethlen főtanoda 
jogai két és fél századon keresztül soha sem alterákattak, 
csupán külső erőszak által. Ellenkezőleg, mindig felsőbb hata-
lom állította vissza. Konstatálja, hogy tavaly a jelenlegi 
javaslattal homlokegyenest ellenkező határozat történt. Ha 
itt az erdélyi egyházkerület létérdekéről volna szó, akkor 
közjó érdekében meghódolna előtte, de most nem erről 
van szó. Az egyházkerületnek voltak fontosabb és sür-
gősebb szükségletei, mint a kolozsvári új theologiai fakultás. 
Mégis örömmel látja az intézet fejlesztését. Vegye föl a 
versenyt ez intézet a nagyenyedi theologiával, mert ez 
csak előnyére fog szolgálni. Nagy politikai hibának tartja 
az olyan eljárást, mely a magyarság helyzetét gyöngíti. 
Kolozsvár elég erős, Nagy-Enyednek azonban szüksége 
van minden egyes polgárra a magyarság szempontjá-
ból. 1896 ban, midőn a millennium alkalmából min-
denhol teremtenek és alkotnak csak épen ez eset lesz az, 
hogy eltörölnek egy századok óta fennálló kulturális intéz-
ményt. Határozati javaslatot nyújt be, hogy az igazgató-
tanács javaslata a napirendről levétessék és a theologiai 
akadémiánál üresedésben levő állások betöltessenek. 

Gyarmathy Zsigmond gondnok, Kolozsmegye al-
ispánja kijelenti, hogy a nagyenyedi Bethlen főtanodát 
bántani nem szabad, de nem is akarjuk Enyed gimná-
ziumát bántani. A theologiai intézet ott fölösleges, ez 
luxus. Itt az egyetemmel kapcsolatos theologiai intézet 
megerősödése fontos és szükséges. Hiába igyekeznek be-
bizonyítani a régi törvényekről azt, hogy az erdélyi 
egyházkerületnek nincs joga a papképzés felett rendel-
kezni. Ez oly jog, melyet elvitatni nem lehet és az ügyet 
el kell már intézni. Elfogadja az igazgatótanács javaslatát 

ama módosítással, hogy az akad-miát fokozatokon szün-
tessék meg. 

Horváth Gyula orsz. képviselő, gondnok kijelenti, 
hogy a kérdéseket, melyek törvényeken alapulnak, szava-
zással elintézni, eldönteni nem lehet. Beismeri, hogy Kolozs-
várott, hol egyetem van, theologiai fakultásra szükség van, 
de egy két és fél század óta fennálló intézetet eltörölni 
nem szabad. Ez rossz gazdálkodás. A meglevő intézetek 
romjain nem szabad másokat felépíteni. Hivatkozik az 
erdélyi részek sok bajaira, melyeket nem szabad gyöngítés 
által szaporítani. Az autonóm jogokat nem szabad kiadni. 
Bár a jelenlegi kormány hazafiságában kétkedni senki sem 
fog, még se szabad a kormányhoz, a parlamenthez vinni 
Tagadja, hogy joga volna a közgyűlésnek szavazással meg-
szüntetni egy intézményt, még ha nem felelne is meg az 
igényeknek, legkevésbbé akkor, mikor megvan az illető 
intézetben a készség a hiányok pótlására. Elfogadja Zeyk 
indítványát. 

Hósa Elek alispán ama nézetét fejti ki-, hogy a pap-
nevelés Kolozsvárott sikeresen eszközölhető. Nem a tra-
díciót, hanem az egyházkerület jövőjet kell szem előtt 
tartani. Elfogadja az igazgatótanács javaslatát. 

Fogarasi Albert nagyenyedi tanár az enyedi theo-
logia mellett szól. 

Kovács Albert eddig csak a képviselőházban látta, 
hogy a többség egyszerűen szavaz, most itt is látja. Kon-
statálja, hogy egy évvel előbb a püspöki székről ama 
kijelentés hangzott, hogy a theologiai intézet ellen agresz-
sziv mozgalom nem lesz az új intézet miatt. Kijelenti, 
hogy az egyházkerületnek nincs joga eltörülni ama intézetet. 
Szavazatuk ellen, határozatuk ellen felebbezni fogunk a 
fiskushoz és bírósághoz, mert vagyoni kérdésről van szó. 
Csodálkozik, hogy az ellenpárt nem beszél álláspontja 
mellett, csak végül akar szólni. A budapesti theologiai 
intézet, melynek ő tanára, bár nagyon közel van az egye-
temhez, növendékei alig mennek egyetemre, mert a theo-
logiai képzés elfoglalja őket. A mi azt illeti, hogy 38-an 
iratkoztak be a kolozsvári theologiai akadémián, igaz, 
hogy sok, de az év végén csak 21 maradt. Hangsúlyozza, 
hogy nem lehet egyszerre papokat nevelni és tanárokat 
képezni. Nem fogadja el az igazgatótanács javaslatát. 

Másnapra halasztván a tárgyalás folytatását, főgond-
noknak báró Kemény Kálmánt választották meg. 

Július 7-én tovább folyt a vita az igazgatótanács 
javaslata fölött. 

Csató János alispán a nagyenyedi theologia érde-
kében szól, melyet fentartandónak vél, mert a közgyűlés-
nek nem lehet célja törvényeket, határozatokat és virágzó 
intézményeket egy határozattal megsemmisíteni. 

Szász Domokos hosszabb beszédben az igazgató-
tanács javaslata mellett érvel. Kijelenti, hogy soha az 
enyedi kollégiumnak ellensége nem volt, mindig segítette, 
de meggyőződött arról, hogy a kollégium a jelenlegi hely-
zetben nem képes a theologiai akadémiát ama színvona-
lon föntartani, melyet a törvények megkívánnak. A nagy-
enyedi kollégium épen saját előterjesztésére kapott segélyt 
és épen a kolozsvári fakultás terhére neveztek ki oda űj 
tanerőket. 1874-ben, huszonkét év előtt, mint kezdemé-
nyező fölvetette ama kérdést, hogy a lelkészképzés szín-
vonalának emelésére az oktatást egyesíteni kell. Minden 
helyi és mellékes érdek nélkül e vezérgondolat lebegett 
szeme előtt, ez képezte tanulmányai tárgyát. Tanulmá-
nyaiban visszament a Bethlen-kollégium alapítása törté-
netéig és azt látta, hogy szó sincs róla, mintha a feje-
delmi akarat kiforgattatnék és a törvények sértetnének. 
Egyáltalán nem igaz az és erre nézve semmi intézkedés, 
vagy törvény nincs. Bethlen Gábor, a nagy fejedelem, 



végrendeletet egyáltalán nem hagyott hátra, ezt ugyan 
sokan hangoztatják, erre azonban ő sehol sem akadt. Nem 
talált tiltó intézkedést arra nézve sem, hogy a donáció a 
cél korlátai között miként használtassék föl. A százados 
intézmény megbontásáról szó sincs. 1848-ig Kolozsvárott 
és több helyen volt theologia, később Nagy-Envedre köz-
pontosították a lelkészképzést, mert ott püspöki székhely 
volt. Senki sem mondta akkor, hogy a központosítás által 
a többi kollégiumok ellen merényletet követtek volna el. 
Az ötvenes években, dacára annak, hogy a püspöki szék-
hely Kolozsvárra került, a nyomasztó viszonyok miatt a 
lelkészképzést Nagy-Enyeden hagyták, de már Bodola 
püspök alatt kimondta a főkonzisztorium, hogy a lelkész-
képzés Kolozsvárott történjék és pedig a nagyenvedi 
Bethlen-alapítvány terhére, kivéve a kollégiumi lakást. Egy 
pár szavazatöbbséggel döntöttek úgy, hogy a papképzés 
Enyeden maradt. Azt említették most az ellenpárt tagjai, 
hogy ha az igazgatótanács javaslata elfogadtatik, ők f'öl-
lebbeznek és fölmennek esetleg a királyhoz is. Jöjjünk 
tisztába a főfelügyelet jogaival és korlátaival. A főfel-
ügyelet joga felügyelni egyes f'undációkra, azok inte-
gritására, a közoktatás színvonalának föntartására, de 
nem beleszólni az egyházi törvényhozásba, mikor az erdély-
részi fejedelmi anyaszentegyház előnynyel bír a Magyar-
országiakkal szemben, a melyeknek külön csak szabály-
rendelet alkotási joguk van. 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Enyed mellett 
szót emelt Bartha Miklós orsz. képviselő, ki főként a püs-
pök beszédével foglalkozik. 

A püspök panaszkodott — úgymond — az ellene 
intézett méltatlan vádak miatt; ő méltatlan vádakat a 
püspök személye ellen nem hallott, nem olvasott. Az enyedi 
kérdésben álláspontja az, hogy az intézetre, az intézmény 
vagyonára vonatkozólag az egyházkerület egyetemének 
nincs intézkedési joga. Kiemeli továbbá, hogy az egyház-
kerület törvényeiben taxative fölsorolvák az egyházkerület 
jogai és kötelességei; ezek közt pedig nincs arról szó, 
hogy intézményeket megsemmisíthessen, ellenben arról 
igen. hogy a meglevő intézményekről gondoskodjunk. azokra 
felügyeljünk és azokat fölvirágoztassuk. — Majd fölolvas 
egy, a püspökkel folytatott beszélgetést, melyben a püspök 
azt mondja : arról szó sem lehet, hogy a Bethlen-kollégium 
alapját el akarják venni; az csak akkor történhetik, a mikor 
az enyedi kollégium megszűnt. Tehát nem előbb akarják 
elvenni, csak azután akarják. Idézi Dózsa Elek egyház-
jogtanából, hogy az egyik ekklézsia a másik ekklézsia 
iskoláinak egyéb egyházi célokra szánt fundációt saját 
céljaira nem fordíthatja. Végül kijelenti, hogyha oly indít-
ványt terjesztett volna elő az igazgatótanács, a mely biz-
tosítaná a Bethlen-alap teljes érintetlenségéről, nem fogadná 
el, de mégis megnyugodnék. Most azonban úgy érzi magát, 
mintha temetésen volna; mintha kétszázötven éves intéz-
ményünk koporsójára hullanának göröngyök. 

Mezei Albert kúriai biró megemlékezik a nagvenyedi 
párt szónokainak tárgyilagos parlamentáris modoráról és 
kijelenti, hogy akár történelmi, akár jogi szempontokból 
nézi az ügyet, az enyedi kollégium iskolájának Kolozs-
várra való áthelyezését szükségesnek tartja. Konstatálja, 
hogy Bethlen Gábor intencióit dicsőségesen uralkodó kirá-
lyunk valósította meg a nevét viselő tudományos egyetem 
alapításával. Ennélfogva helyes és nem agresszív, ha a 
nagvenyedi theologiát az egyetemmel kapcsolatban levő 
theologiával egyesítik. Kovács Alberttel szemben kimutatja, 
hogy a fiskusnak semmi háramlási joga, (esedékességi jog) 
nincsen az enyedi kollégiummal szemben. A legfelsőbb 
felügyeleti jog csak úgy intézkedik, hogyha nem közokta-
tásügyi célokra fordítanák ama vagyont, követelné, hogy 

ily célokra fordíttassék. Kijelenti, hogyha a kolozsvári 
egyetemet áthelyeznék Nagy-Envedre. akkor ő a kolozsvári 
theologiai akadémiát, sőt a püspökséget is áthelyezné 
Nagy-Enyedre. Szükséges, hogy kálvinista papok nagy 
műveltséggel bírjanak. így tarthatják meg a vallásban a 
híveket, a műveltséget pedig mely az egyetemmel kap-
csolatban van, itt megszerezhetik a lelkészek. 

Szabó Samu tanár hosszabb beszédben a nagy-
enyedi kollégium mellett tört lándzsát. 

Végül Z<yk Dániel és Gyarmathy Zsigmond meg-
tartották zárbeszédüket, mire Szász Domokos reflektált 
Zeyk Dániel beszédére. 

Ekkor Bánffy báró elnök többek kívánatára név-
szerinti szavazást rendelt el. Az igazgatótanács javas-
lata 127 szavazattal 62 szavazat ellen elfogadtatott, a mi 
azt jelenti, hogy N.-Enyedre nem választanak theologiai 
tanárokat, a lelkészképzést kizárólag Kolozsvárra szorít-
ják, sőt azt is mondhatjuk, hogy a nagy-enyedi theologiát 
áthelyezik Kolozsvárra, mert az eredeti javaslat szerint 
az igazgatótanács bizatik meg az átmeneti intézkedések 
megtételével. 

A gyűlés kisebb folyó ügyek elintézése végett meg-
csappant érdeklődéssel július 8-án tovább folyt. 

Erdélyi. 

EGY HÁZ. 
Unitárius kongresszus Budapesten. Szeptember 

6. és 7. napjain unitárius konferencia lesz Budapesten, a 
melynek előkészítő munkálatait Ferenc József a magyar-
országi unitáriusok püspöke és Boros György végzik. A 
konferencián jelen lesz néhány angol unitárius is. A kon-
ferencia napirendje a következő: Istentisztelet délelőtt 10 
órakor az unitárius templomban. Imát mond Gál Miklós 
budapesti lelkész, egyházi beszédet tart: Ferenc József 
püspök. Szeptember 7-én hétfőn: Konferencia délelőtt az 
unitárius templomban. Elnökök: W. Dániel Gábor főgond-
nok és Ferenc József püspök. Elnöki megnyitó, tartja 
id. Dániel Gábor főgondnok. »A mi a vallásban változó 
és maradandó®. Felolvasás Péterfi Dénes kolozsvári lelkész-
től. »Az unitárius keresztyénség állapota és kilátásai Angliá-
ban. Felolvasás Dowson H. Enfield a brit- és külföldi uni-
tárius társaság elnökétől. »A lelkeszi hivatás jelentősége 
egyházi, társadalmi és nemzeti szempontból«. Felolvasás, 
tartja Kozma Ferenc kir. tanfelügyelő. Záróbeszéd Ferenc 
József püspöktől. 

I S K O L A . 

Az országos középiskolai tanáregyesület a tan-
ügyi kongresszust megelőző napon, Budapesten Beöthy 
Zsolt elnöklete alatt tartotta ez évi közgyűlését. Beöthy 
Zsolt tartalmas megnyitója, s Zsilinszky M. államtitkár 
szívélyes üdvözlete után, Szigetváry Iván dr. főtitkár ol-
vasta fel az évi jelentést. E szerint az egyesület ügye 
napról-napra élénkül. Részvéttel emlékezik meg a jelentés 
az egyesület két érdemekben gazdag elhunyt tagjáról, Papp 
Gábor ref püspökről és Szarvas Gáborról, a kinek emlé-
ket is fognak állítani, melyre már 3000 frt össze is gyűlt. 



A pénzlárnoki és segélyegyesületi jelentések tudomásul 
vétele után kihirdették a tisztikar választásának eredmé-
nyét. mely a kővetkező: elnök Beöthy Zsolt, fővárosi al-
elnök Hoffer Károly, vidéki alelnök, Romhuuer Emil 
brassói igazgató, főtitkár dr. Négytssy László, szekesztő 
Rajner F., pénztárnok Mutter József, titkár dr. Molnár 
István, segélyegyleti elnök Wolff György, segélyegyleti 
pénztárnok Tiber Ágost. Ezután az indítványokra került 
a sor. Négy indítvány került napirendre. 

Az első indítvány a szolgálati pragmatikát sürgeti. 
A közgyűlés egyhangúlag kimondja, hogy a vidéki körök 
munkaprogrammjába kitűzi és az egyesület folyóiratában 
rovatot nyit e kérdésnek. 

A második indítvány szerint, egyhangúlag fölkérik 
a minisztert,, hogy a középiskolai tanárok rangsorát min-
den évben meghatározott időben közzétegye. 

A harmadik indítványt a debreceni tanárok terjesz-
jesztették elő. E szerint a soronkívüli előléptetéseknek egy 
százalék maximumát állapítsa meg a miniszter. A köz-
gyűlés a választmánynak azon megtoldásával fogadja ezt 
el. hogy a minisztert kéri, hogy a magasabb fizetési osz-
tályba való kinevezésnél eddig folytatott rendszert a minisz-
térium mellőzze. Azoknak az öreg tanároknak, a kik 
sajátos viszonyok miatt (államosítás, községtől való átvétel) 
a rangsorba hátrajutnak, adassék kárpótlás más úton, 
de az érdemes tanárok rovására ne jussanak előre. Egy-
hangúlag elfogadták. 

A negyedik indítványt dr. Halász Sándor miskolci 
felsőbb leányiskolái tanár tette, ki indítványában a tan-
könyvek teljes szabadversenyét sürgette, de aztán maga 
is hozzá járult a választmány ama javaslatához, a mely 
kimondja, hogy az egyesület ebben az ügyben nemcsak 
hogy állást foglalt, hanem fölterjesztést tett és egy éven 
keresztül folyton tárgyalta e kérdést. Az eredmény az, 
hogy egy teljesen új tantárgyi engedélyezési szabályzat 
készen van s csak. kibocsátásra vár. Be kell várni ennek 
kibocsátását és hatását s csak aztán lehet hozzászólni. A 
közgyűlés elfogadta a választmány javaslatát. 

A választmányt következőkből választották meg: 
Fővárosiak: Vámossy Mihály, Alexander Bernát dr., 

Szigetvári Iván dr., Erődi Béla dr., Mauritz Rezső, Suppán 
Vilmos, Molnár Sándor, Staub Móric, Gherven Flóris, 
Schmidt Ágoston, Károly Gy. Hugó, Kármán Mór, Beke 
Manó dr., Demkó Kálmán dr., Badics Ferenc dr. 

Vidékiek vagy fővárosiak: Dóczy Imre (Debrecen), 
Körösi Henrik (Pécs), Jónás János (Pozsony), Gresits 
Miksa (Losonc), Téglás Gábor (Déva), Veres Ignác (Nagy-
szeben), A véd Jákó (Gyula-Fehérvár), Baksay István (Rima-
szombat), Csáka Károly (Zsolna), Kardos Albert (Debre-
cen), Laky Mátyás (Temesvár), Schönwitzky Bertalan 
(Pozsony), Roth Márton (Igló), Hódoly László (Ungvár), 
Balog Péter (Szolnok), Bódiss Jusztin (Pannonhalma), 
dr. Székely István (Nagy Szeben), Ziegler Ignác (Kolozs-
vár), Pirchala Imre (Pozsony), Indéczy Dénes (Pécs), Burán 
Gergely (Keszthely), Buza János (Sárospatak), Fest Ala-
dár (Fiume), dr. Cserép József (Arad), Hanusz István 
(Kecskemét). 

Ezzel a közgyűlés véget ért. Délben bankét volt a 
Petánovics-féle vendéglőben. 

A reform, tanítók országos egyesülete július 
5-én Budapesten tartotta ez évi közgyűlését. Dr. Kiss 
Áron elnök nyitotta meg a gyűlést s beszédében hang-
súlyozta, hogy a református tanítók külön gyűlésezése 
nem jelenti azt, mintha szeparatisztikus törekvéseket táp-
lálnának az összes tanítóság érdekével szemben, mert ez 
a tiszta magyar tanítóság mindannyiszor az országos, 
egyetemes gyűlésekkel egy időben s helyen tartja gyűlé-

seit és a mikor a maga szorosan elkülönített s egyedül 
csak az egyházi hatóságok jogkörébe intézhető ügyeivel 
végzett, együttesen vonult oda, a hol a haza egyetemes 
tanítósága tanácskozott. Józsa Pál, a másik elnök az 
ezeréves hazát dicsőítve, a haza önzetlen munkás szere-
tetére buzdította a jelenvoltakat. Sinka Lajos brassói ta-
nító »Az ev. ref. egyház és iskolák hazafias szolgálatai 
az ezeréves magyar hazában* című tanulmányban nagy 
hatással és alapos tudással ismertette az ev. ref. egyház 
küzdelmeit Magyarország nemzeti jellegének fönmaradá-
sáért. Utána Dobó Sándor adta elő az orsz. egyesülés 
történetét. A tisztikar titkos szavazás útján következőleg 
alakult meg: Elnökök: Kiss Áron (Budapest), Sinka Lajos 
(Brassó). Alelnökök: Szalóky Dániel (Csokonya), Simon 
Károly (Hadház). Titkár: Kiss Sándor (Kornádi). Jegyzők: 
Csurka István (Debrecen), Szombathy László (Felső-Vály). 
Pénztáros: Dávid Mihály (Debrecen). Választmányi tago-
kul megválasztottak 30 vidéki tanítót s néhány tanügy-
barátot, névszerint: Tisza István dr. (Kocsord), Hegedűs 
Sándor (Budapest), Nagy Sándor (Ágya), Nagy László 
(Budapest), Szabó Aladár (Budapest), H. Kiss Kálmán 
(Nagy-Kőrös), Konkoly Th. Béla (Komárom), Szabó János 
(Kőrös-Tarcsa), Meczner Béla (Bád), Kovács Lajos (Deb-
recen). Kedves epizód volt, hogy Vámossy Mihály refor-
mátus gimnáziumi igazgató épen a gyűlés alatt kapta 
meg az okiratot a Ferenc József-renddel való kitünteté-
séről, mi az érdemes tanügyi férfiú mellett lelkes tünte-
tésre adott alkalmat. 

Az alsó-szabolcs-hajdúvidéki református taní-
tók egyesülete július 5-én Budapesten a Lónvay-utcai 
főgimnáziumban tartotta ez évi közgyűlését. Rövid, de 
lelkes tanácskozás után elhatározta, hogy belép 50 frttal 
a magyar tanítók háza, 20 frtíal az Eötvös-alap alapító 
tagjai közé. Ez az egyesület az Emkének is alapító tagja. 
Csekély anyagi erejének csaknem egész kimerítésével, így 
áldoz a nemzeti és kulturális nagy célokért. A gyűlést 
Simon Károly elnök a haza éltetésével nyitotta meg. 
Dobó Sándor, a »Tanítók Lapja® szerkesztője »A magyar 
iskola-jog múltja, jelene és jövője« című tanulmányát ol-
vasta föl. 

EGYESÜLET. 
A Gönczy-egyesület közgyűlése szintén Buda-

pesten folyt le. Kovács Lajos elnök gyújtó hatással emlé-
kezett meg megnyitó beszédében az ezeréves múltról s 
lelkesítette a tanítóságot a jövő küzdelmére, a melyet 
kard helyett a kultura eszköveivel fogunk megvívni. Majd 
a közgyűlés tapsai közt üdvözölte a közoktatásügyi mi-
niszter képviselőjét, Szathmáry György miniszteri taná-
csost s Gönczy Pálnak férjével, Csiky Kálmán dr.-ral jelen 
levő leányát. Szathmáry György üdvözölte azután a mi-
niszter nevében, Csiky Kálmánné pedig a Gönczy-család 
nevében az egyesületet. Eötvös Károly Lajos hajdúmegyei 
tanfelügyelő ismertette Gönczy Pál zeleméri működését, 
melylyel tanügytörténetünknek ez a még eléggé nem mél-
tányolt alakja félszázaddal ezelőtt mutatott arra, miként 
kell a szegény, elhagyatott, árva gyermekeket munkával, 
munkára nevelni. Majd a szükséges adminisztrácionális 
ügyeket intézték el s a késő déli órákban lelkes hangu-
latban a haza éltetésével oszlott szét a gyűlés. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A dunántúli ev. ref. egyház-

kerületben üresedésben levő tisztviselői állások betöltésére 
beadott szavazatok folyó hó 4-én Ácson fölbontatván, 
szavazattöbbséggel megválasztattak: egyházkerületi világi 
főjegyzővé Véghelyi Dezső kir. tanácsos, Veszprémmegye 
alispánja: egyházkerületi aljegyzővé Németh István pápai 
ev. ref. theologiai tanár; egyházkerületi egyházi tanács-
birákká Szabó Zsigmond győri lelkész, Segesdy Mildós 
balatonfüredi lelkész. — Szilágyi Sándor dunamelléki 
egyházkerületi és budapesti főiskolai és budapesti egy-
házközségi ügyész ügyészi állásáról, melyet két évtizeden 
át viselt, hajlott korára való tekintetből leköszönt; helyét 
az egyházkerületi elnökség ideiglenesen dr. Kiss Károly 
székesfővárosi jónevű ügyvéddel töltötte be, ki a budai 
egyház körül már is érdemeket szerzett. — Benedek Antal 
Gombára választott lelkész július 5-én foglalta el új állá-
sát, melybe testvére, Benedek László pándi lelkész ve-
zette be. — A debreceni ev. ref. főgimnáziumban az 
egyik helyettes tanári állásra a következő évre Kovács 
Ferenc választatott meg, ki a mult tanévet a bécsi egye-
temen töltötte. Segédtanárul pedig Soltész Elemér végzett 
theologus és könyvtársegédet hívták meg. — Molnár Jó-
zsef értarcsai lelkész június hó 21-én tartotta beköszönő 
beszédét; hivei nagy lelkesedéssel fogadták. — A körös-
hegyi ev. ref egyház (külső-somogyi egyházmegye) lelké-
szévé július hó 5-én Módra Imre gyönki gimnáziumi 
lelkész-tanár választatott meg. 

* Iskolatársak találkozása. Egymást érik a külön-
böző iskolákban, részben a millennium leple alatt az 
osztálytársak találkozása. E hő 1-én Debrecenben azok 
találkoztak, a kik 15 évvel előbb tettek a kollégiumban 
érettségit, kik közül ma Sass Béla theol. tanár, dr. Tüdős 
János és dr. Benedek János pedig debreceni keresett 
ügyvédek. Ők hívták össze az osztálytársakat, kik volt 
tanáraiknál tisztelegtek s azután víg lakoma között örül-
tek egymásnak. 

Az 1-ső félév vége alkalmából t isztelettel föl-
kérjük mindazon előfizetőinket, kiknek előfizetésök 
lejárt, hogy előfizetésöket megújítani szíveskedje-
nek. — A szerkesztőség és kiadóhivatal. 

452'896. e. h. Pályázat tanári állásra. 
A nagykőrösi ev. ref. főgimnáziumi és tanítoképző-

intézeti rendes rajztanárságra pályázat nyittatik, melyhez 
kötve van a főgimnáziumban a mértani és szabadkézi 
rajz és a szépírás, a tanítóképző-intézetben pedig a rajz 
és szépírás s az ezekkel kapcsolatos tárgyak tanítása. Heti 
óraszám mind a két intézetben együttvéve a zsinati tör-
vény szerint 24. 

Évi fizetés 1000 forint, melyben 100 forint lakásbér-
általány és a mellékjövedelmekben a megállapított mérték 
szerint részesülés; továbbá az államsegélyből esedékes járu-
lékban részesül; az állammal célba vett szerződés életbe-
léptével pedig 200 forinttal emelkedik a rendes fizetés. 

A fizetés évnegyedenként előleges részletekben szol-
gálta itat ik ki. 

Megjegyeztetik, hogy városunk az iparos növendékek 
tanításával rendszerint rajztanárunkat szokta megbízni s 
e munkáért pár száz forintot külön fizetni. * 

Pályázhatnak prot. vallású okleveles és nem okleveles 
rajztanárok és rajztanárjelöltek. Megválasztás esetén az 
oklevéllel bíró azonnal véglegesíttetik, az oklevéllel nem 
bíró pedig, bár az egész javadalmazásban részesül, sikeres 
működése meliett csak a tanári oklevélnek két éven belül 
megszerzésekor. 

Az állandósított, rajztanár az állami országos tanári 
nyugdíjintézetnek jogosult s egyszersmind köteles tagja. 

A megválasztott tanár állását f. évi szept. 1-én el-
foglalni köteles. 

A pályázati kérvények felszerelve szabályszerűen s 
rövid életrajzi leírással is ellátva folyó évi július 20-áig 
nyújtandók be az alulírt elnökséghez. 

Nagy-Kőrösön, 1896. júl. 3-án. 
Elnökök: 

l f j . Szabó A., Kovács, 
főgondnok. leik. 

Szappanos Sándor. 
jegyző 

Pályázat tanárságra. 
A hódmezővásárhelyi reform, főgimnáziumnál egy 

helyettes tanárságra, melyhez a történelem és latin nyelv, 
esetleg valamely ezekkel rokon tárgy tanítása van kötve, 
900 frt évi fizetés mellett pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak tanárképezdét végzett vagy okleveles 
református tanárjelöltek, kik is végzett tanulmányaikról, 
képesítettségökről, vallásukról, életkorukról, eddigi alkal-
maztatásukról. egészségi és hadkötelezettségi állapotukról 
szóló bizonyítványaikat a folyó hó 25-ig alulírt hivatal-
hoz küldjék be. 

A megválasztott egyén folyó évi szeptember l-jén 
köteles elfoglalni hivatalát. 

H.-M.-Vásárhely, 1896. július hó 3-án. 

1 — 2 A ref. egyház elnöksége. 

P á l y á z a t . 

A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-
názium igazgatótanácsa a rajzoló-mértan-geometriai tan-
székre pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak protestáns vallású, a kijelölt tanszakra 
képesített okleveles tanárok, vagy tanárjelöltek; a meg-
választott tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek kö-
teles tagja lesz. 

A rendes tanár fizetése 1000 frt törzsfizetés, 200 frt 
lakpénz az egyházi pénztárból havi részletekben előre 
kiszolgáltatva és négy ízben 50—50 frt ötödéves korpót-
lék. A tanárjelölt fizetése 800 frt, szintén előleges havi 
részletekben. 

Pályázók folyamodványaikat folyó évi július 25-ig 
alólirott elnökségnél nyújtsák be. E folyamodványukban 
életkoruk, vallásuk, családi állapotuk, hadkötelezettségi 



viszonyaik, képesítésök, eddigi netalani alkalmazásuk ok-
mányokkal igazolandók. 

A megválasztott tanár egy évi sikeres működés után 
állandósíttatik, hivatalát folyó évi szeptember l-jén tar-
tozik elfoglalni. Szükség esetén köteles más rokon tantár-
gyakat is túlterheltségének kikerülésével előadni. 

Kelt Kisújszálláson az ev. ref. főgimnáziumi igazgató-
tanácsának 1896. évi június 27-én tartott ülésében. 

Gulyás Lajos, 
1 — 2 ev. ref. lelkész, ig.-tan., elnök. 

Pályázat tanári állomásra. 
A szatmárnémeti államilag segélyezett ev. reform, 

főgimnázium fentartótestülete pályázatot hirdet egy, nyu-
galmazás folytán megüresedett 

latin-görög nyelvi rendes tanári állomásra. 
Csak ev. ref. vallású egyének pályázatai jőnek te-

kintetbe. 
Javadalmazás: 1200 frt évi törzsfizetés és 240 frt 

lakbér, évnegyedenként előre fizetve a főgimnázium pénz-
tárából. 

A törzsfizetés a fizetési osztályok szerint 1400, ille-
tőleg 1600 frtig emelkedhetik. Ötödéves korpótlék: 100— 
100 frt öt ízben. 

Pályázók felhivatnak, hogy a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézett folyamodvá-
nyaikat keresztlevelükkel, végzett tanulmányaikról, képe-
sítésükről, eddigi szolgálatukról, egészségi állapotukról és 
hadkötelezettségükről szóló bizonyítványaikkal együtt a 
főgimn. igazgatótanácsának alulírott elnöke címére (Szat-
márra) f . évi augusztus l-ig küldjék be; megjegyeztetvén, 
hogy a hiányosan felszerelt, vagy a pályázat határnapja 
után érkezendő kérvények nem fognak figyelembe vétetni. 

Ezen állomásnak a fentartótestület ajánlata alapján 
leendő betöltése a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr jogkörébe tartozik. 

A kinevezett tanár — ki az országos tanári nyug-
díjintézetnek jogos és kötelezett tagja lesz — állását 
f . évi szeptember hó l-jén tartozik elfoglalni, és a tanév 
folyamán tartja meg a szokott székfoglaló beszédet. 

Kelt Szatmáron, 1896. évi július hó 1-én. 
Dr. Farkas Antal, 

az ev. ref. főgim. igazgatótanácsának 
2—2 elnöke. 

P á l y á z a t 
segédlelkészi állásra a makói ev. ref. egyházban. 

Fizetés : 
1. Készpénzben az egyháztól évenkint 600 frt. 
2. Anyakönyvezésért mintegy 30—40 fH. 
3. Egy szobából álló lakás a lelkészlakon. 
4. Egy öl puha tűzifa. 
5. Makó városától 50 frt, a polg. leányiskola növen-

dékeinek vallástanításáért. 

Pályázók a választás előtt tartoznak magukat az 
egyháztanács által később kitűzendő határidőben egy próba-
szónoklattal bemutaíni. 

Kérvények beküldési határideje f . é. július hó 20, 
Makó, 1896. június 27. 

2 — 3 Az ev. ref. egyháztanács. 

Pályázat tanári állásra. 
A gyönki ev. ref. algimnáziumban f. évi szeptem-

ber 1 - é n elfoglalandó tanári állásra, ú . m. 
a mennyiségtan és mértani rajzi tanszékre pályázat 

hirdettetik. 
Rendes tanár évi fizetése 850 forint, 150 frt lakbér 

és 40 forint ötödéves pótlék. Ez a fizetés idővel emel-
kedni fog. 

Okleveles pályázó hiányában helyettes tanár alkal-
maztalik 800 forint évi fizetéssel, 100 forint lakbérrel és 
kilátással arra, hogy oklevele megszerzése után rendes 
tanárrá választatik. 

Csak ev. reform, vallásúak pályázhatnak. 
Előnyben részesülnek azok, a kik az ének tanításá-

ban is jártasak. 
A megválasztott rendes tanár az országos közép-

iskolai tanári nyugdíjintézetnek tagja leend. 
A pályázók a gimnáziumi fentartótestület elnökéhez 

címzett folyamodványukat okmányok csatolásával folyó 
évi augusztus 20-ig a gimnázium igazgatójához adják be. 

A gimnáziumi fentartótestület elnökének megbízá-
sából : 

Gyönkön, 1896. június hó 28-án. 
Szentes János, 

2—2 gimn. igazgató. 

Pályázat tanári állásokra. 
A szarvasi ág. ev. főgimnáziumnál két tanári állás 

betöltendő. 
1. A magyar-német tannyelv és 
2. A természetrajz-földrajz. 

A mindkét tanszékre alkalmazandó évi díja 1200 frt 
törzsfizetés, 250 frt lakáspénz, 100 frtos ötödéves pótlék, 
mely oklevéllel bírónak alkalmazási idejétől számíttatik, 
s az országos tanárnyugdíjba belépés joga és kötelezettsége. 

Csak ág. ev. vallásúak bírnak kilátással rendszere-
sítésre, s oklevelesek előnyben részesülnek. 

Nem oklevelesek csak helyettesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 frt és 100 frt lakáspénz. 

A pályázók szükséges és szokásos irataikat a nmélt. 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumra címezve 
július hó 9-ig alólírotthoz terjeszszék be. 

A pályázókból hármat ajánl az iskola kormányzó-
sága a nmlt. vallás és közoktatási minisztériumnak kine-
vezésre. 

Szarvason, 1896. június 18 án. 
Mikolay Mihályr 

2—3 felügyelő. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA RUT>APR8TKN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

.Szerkesztőség;: 
JX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

c i m z e n d ö k . 

l i iarió-hivatal: 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á a z e l ö f i z . és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési á r a : 

F é l é v r e : 4 f r t őO krf e g é s z é v r e : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 Jer. 

Theologiai fakultás és doktorátus. 
Az egyetemes tanügyi kongresszus lezajlott. 

Eszméket vetett föl, terveket szőtt-font akadémi-
kus formában. Most a szakférfiakon, a szakköz-
lönyökön a sor, hogy a közoktatás különböző 
ágaiban fölvetett eszméket rostálják, érleljék s 
intézményes megvalósításukat a köztudatban elő-
készítsék. Hogy az így megérlelt eszmék alkalmas 
időben a tanügyi törvényhozás alkotó munkájá-
val testet öltsenek. 

A sok szép eszme között nagyon megragadta 
a figyelmemet a theologiai fakultás ós doktorátus 
eszméje, melyet előadói beszédében Berzeviczy A. 
vetett fel. Erre akarok néhány észrevételt tenni. 

A protestáns theologiai doktorátus megsze-
rezhetése régi törekvése a hazai protestánsoknak. 
Legelső alakjában Yay József septemvir vetette 
fel 1796-ban az általa tervezett »protestáns uni-
versitascc-ban, mely a kálvinistáknak és luthe-
ránusoknak olyan egyesült protestáns főiskolája 
lett volna, hol a tudományok universitása oly 
magas fokon ós oly széles terjedelemben tanít-
tatott volna, hogy ez által a protestáns ifjaknak 
külföldi egyetemekre j arasa feleslegessé váljék. 
A merész terv azonban bent az egyházban csekély 
visszhangot keltett; a lutheránusok, kiknek széles 
kiterjedésű összeköttetésűk volt a protestáns 
Németországgal, határozottan idegenkedtek tőle; 
a kálvinisták pedig egyházalkotmányi szervez-
kedéssel sokkal inkább el voltak foglalva s egy-
séges egyházkormányzat hiányában öt kerületek 
apró-cseprő provinciális érclekébe-bajába sokkal 
inkább bele voltak merülve, mint hogy a protes-
táns universitas általános eszméjeért melegebben 
érdeklődjenek. Ámde a bécsi aulikus és udvari 
köröknek nem kerülte ki a figyelmét a politikai 
szempontból jelentős eszme s a Metternich-fóle 
összbirodalom kultur-politikai alkotásaként hosz-
szas tervezgetések után megteremtették a bécsi 
»protestáns theologiai fakultáscc-t, melynek egyik 

kifejezett célja az volt, hogy általa a magyar 
protestáns ifjúság a külföldi egyetemek látogatá-
sától elvonassék. Ezzel ugyan a bécsi kormány 
célt nem ért, ifjaink ezután is szivesebben men-
tek Németország, Schweitz és Hollandia protes-
táns egyetemeire; ele mi magyar protestánsok 
továbbra is theologiai fakultás ós theologiai dok-
torátus nélkül maradtunk. 

A theologiai doktorátussal összekötött főis-
kola eszméjét a negyvenes évek legelején a 
Dunamelléken református körökben ismét felve-
tették. Fáy András és Török Pál hévvel írtak 
mellette, a lu theránus Zay Károly gróf közös 
protestáns ügygyé tette, s rövid idő alatt meg-
alakult a »Pesti prot. főiskolai választmány «, 
mely a protestáns közvélemény ós sajtó (pl. ez 
a mi Lapunk és Kossuth »Pesti Hirlapcc-ja) er-
kölcsi támogatásával néhány ezer (12—13 ezer) 
forint tőkét gyűjtött ós tervet alkotott a »Pesti 
protestáns főiskolait megalkotására. A szépen 
indult előkészületeket azonban csaknem egészen 
elsodorták a szabadságharc viharai s a nagy-
erélyű Török Pál a hatalmas tervből Szókács 
ós Ballagi társaságában csak egy kisebbszerű 
protestáns »theologicum seininariumcc-ot tudott 
1855-ben megalkotni s a patentális zavarok által 
megosztott lutheránusok felekezeti ós főleg nem-
zetiségi féltékenységből tíz év múlva, 1865-ben 
az egyházi uniónak ezt az első veteményes kert-
jót, az egyházi egyesülésnek ezt az előiskoláját 
is odahagyták. Az 1848 előtti »Pesti protestáns 
főiskolacc apostolai szintén terveztek theologiai 
doktorátust. 

1869-ben, mindjárt az alkotmányos közélet 
visszaállítása után, br. Eötvös József kultuszmi-
niszter Török, Székács, Ballagi, Gönczy P., Molnár 
Aladár s több előkelő protestáns ember t aná-
csára egészen új, mindjárt kimondhatjuk, a leg-
természetesebb alakjában vetette fel a protestáns 
theologiai doktorátus eszméjét. Részletes tervet 
készíttetett a r ra nézve, hogy a két protestáns és 
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a görög-kelet i egyház a róni. kath. mellett állami 
theologiai fakultást nyer jen a budapest i egyete-
men. A tervet közölte a fent nevezett protes táns 
vezérférfiakkal, kik azt örömmel fogadták s a 
részletek kidolgozásához gyakorlati u tas í tásokat 
is adtak, pl. tőlük származik az az eszme is, hogy 
a protes tánsok részére közös theologiai fakul tás 
szerveztessék s csupán a dogmatikumok és l i tur-
giái dolgok taní tására ál l í t tassanak pá rhuzamos 
kálvinista és lu the ránus tanszékek. A fenkölt 
szellemű báró a szép tervezetet törvényjavaslat 
a lakjába öntet te és a képviselőháznak be is ter-
jesztette. A ha ta lmas kultúrpoli t ikai eszme azon-
ban a kler ikal ismus Scyllaja s a vallástalan libe-
ral ismus Charibdise között zá tonyra jutott , hajó-
törést szenvedett . A római túlzók az »uralkodó* 
vallás monopol iumát lát ták veszélyeztetve az 
»eretnekek« és a »szakadárok« eme tudományos 
egyenjogúsí tásában; a radikál is val lástalanság pe-
dig a napi saj tóban ekként t ámadt a javaslat 
ellen: »a theologia nem tudomány, nincs* helye 
az egyetemen, még a r. k. ka r t is el kell törülnicc. 
Az Eötvös-féle állami theologiai fakul tás termé-
szetesen tudorsági fokozat osztogatásával volt 
tervezve. 

Legújabb időben, napja inkban, három olyan 
pro tes táns tanügyi törekvést látok, melyek vég-
cél jaikban szintén a r r a i rányulnak, hogy a prot. 
theologiai képzést egyetemi színvonalra emeljék 
s a theologiai i f júságnak a theologiai doktorá tus 
megszerzését kieszközöljék. Egyik a debreceni 
re formátus egyetem, másik a kolozsvári »evang. 
ref. theologiai fakultáscc, ha rmadik az ág. hitv. 
evangél ikusoknál a há rom theologia egyesítésé-
ből Pozsonyban szervezendő »theologiai fakultáscc. 
A jelek a r r a muta tnak, hogy mindeme fakul tás 
szervezési mozgalmak végcélja az, hogy intéze-
teiknek a doktorá tus adás jogát előbb-utóbb meg-
szerezzék, mer t e nélkül mind h iába a hangza-
tos cím és elnevezés; nem fakultások azok, hanem 
egyszerűen theologiai akadémiák vagy intézetek. 
A fakultás, ha nem fakultál, nem fakultás. 

Fog-e s ikerülni Debrecennek, avagy csak a 
há rom kar t (theologiait, filozofiait és jogit) igazi 
fakul tássá szerveznie, hol á l lamérvényesen dok-
torá tus t lehessen adni és nyerni, nem tudom, de 
kétlem. Meg tudja-e csinálni Kolozsvár, hogy az 
ő névleges theologiai fakultása szerves kapcso-
lat ú t ján valóban fakul tása legyen a kolozsvári 
állami egyetemnek, nem tudom; de van hozzá 
némi reményem, mer t igazi theologiai fakul tás 
és theologiai doktora tus szervezéséhez az egye-
temmel való szerves kapcsolatot tar tom az egye-
dül természetes útnak. Azt azonban biztosan 
tudom, hogy ha Pozsonyt, Sopront, Eper jes t há-
romszor összegyúrják, egyesítik is, abból a lel-

készképzés és nevelésre há ru lha t ugyan sok jó 
s egészen bizonyos, hogy mind a tudományos, 
mind a társadalmi színvonal je lentékenyen emel-
kedni f og ; de azért valódi theologiai fakultás, 
mely fakultáljon és doktorá tus t osztogasson, az 
egyesített intézetből sem lesz. Ehhez egyetem s 
az egyetemmel való szerves kapcsolat szükséges, 
a mi peclig Pozsonyban még most a jövő század 
zenéje. 

Nos m á r épen eme kellékek könnyű meg-
szerzése, sőt mondhatnám, tényleges megléte 
tekintetéből helyeslem a pro tes táns theologiai 
doktorá tusnak azt a módját, melyet Berzeviczy 
a tanügyi kongresszuson felvetett, illetve felújí-
tott. Hangsúlyozom, hogy felújított, mer t a mint 
a kérdés fentebb vázolt múltjából látható, az 
állami theologiai fakul tások s kapcsolatos theo-
logiai doktorá tus szervezése eredet i leg a nagy-
nevű Eötvös báró eszméje. De dicséret és elis-
merés Berzeviczynek, hogy ezt a nagy hordere jű 
eszmét a tanügyi kongresszuson a lkalmas időben 
és helyen ismét szóba hozta s tovább ér le lésére 
ós megvalósí tására az érdekel t állami és egyházi 
köröknek módot és a lkalmat nyújtott . 

Az állami theologiai fakultások létesítését 
nagyon fontos állami, egyházpolit ikai és egyházi 
tekintetek sürget ik . 

Sürget ik először is állampolitikai szempon-
tok. Helyesen mondja e r re vonatkozólag Berze-
viczy, hogy a lelkészek képzésénél vannak bizo-
nyos követelmények, melyeket a lelkészek állami 
ós társadalmi tekintetben is fontos állása mellett 
az ál lamnak érvényesí tenie kell. Ilyenek, hogy a 
lelkészek bírják az állam nyelvét, hogy hazafias 
szellemben nevekedjenek, hogy az állam egye-
temein ura lkodó nemzeti kul tura tudományos és 
erkölcsi befolyása alatt képeztessenek stb. Ez lenne 
az ál lamnak legtermészetesebb erkölcsi védeke-
zése ós önbiztosítása azok ellen a nemzetiségi 
üzelmek és ál lamellenes irányzatok ellen, melyek 
Balázsfalván, Lúgoson, I íarlovicán s más nem-
zetiségi fészkekben a papnevelós cége alatt a 
magyar állam ós a magyar ku l tura ellen állán 
dóan és tervszerűleg szít tatnak. 

Sürget ik aztán egyházpolitikai tekintetek. 
Az 1848., 1868. és 18^5. évi egyházpolitikai 
törvények után, melyek a római egyház mellett 
a többi keresztyén vallásokat is egyenjogosították 
s a rómaival jogviszonosságba helyezték, való-
ságos egyházjogi fonákság és egyházi, theologiai 
megaláztatás a többi keresztyén egyházakra nézve, 
hogy az ő theologiájoknak nincs helye az egye-
temen, hogy az ő lelkészeik a hazai egyeteme-
ken a tudományos képzet tség legmagasabb fokát 
kifejező doktorá tus t meg nem szerezhetik, hogy 
a magasabb képzet tségre törekvő theologusaik a 



külföldi egyetemekre kénytelenek vándorolni . 
Indokolatlan fentar tása ez annak a középkorból 
marad t elavult nézetnek, hogy az állam csak a 
római egyház theologiáját ismeri el tudomány-
nak s csak annak enged helyet ós polgárjogot 
az »universi tas scient iarum«-ban, míg a többi 
egyházak theologiája szellemi jobbágyságra és 
zsel lérségre van kárhoztatva. Mintha bizony pl. 
a p ro tes táns theologiai i rodalomban nem volna 
semmi ér tékes elem a magyar nemzet ér telmi ós 
ethikai ku l tu rá já ra nézve se tudományos, se nem-
zeti, se társadalmi szempontból. Ideje volna már, 
hogy az állam kormánya és törvényhozása végre-
va lahára megszüntesse azt az égrekiál tó igazság-
talanságot, hogy míg az egyik felekezetet a leg-
dúsabb anyagi ós szellemi javakkal halmozza el, 
addig a többi keresztyén egyházakat még a kul-
tura eszközeinek ós feltételeinek áldásaitól is 
megfosztja. Ennek a kiáltó igazságtalanságnak 
s lealázó egyenlőt lenségnek a lelkészképzés terén 
csak azzal lehet ós kell minél előbb véget vetni, 
ha az állam gondoskodik arról, hogy minden 
egyház lelkésze megtalál ja a hivatásához tartozó 
legmagasabb tudományos kiképzést az egyete-
meken, vagyis, ha egyetemeinken minden egyház 
számára theologiai fakultások szerveztetnek, theolo-
giai doktorátussal kapcsolatosan. 

Végül egyházi szempontból is üdvös volna 
theologiai fakul tásokat szervezni az egyetemeken. 
Pro tes táns egyházi szempontból semmi eset re 
nem lehetne kifogást vagy nehézséget támasztani 
ellene. Se hitelvi, se önkormányzat i , se nemzeti 
tekintetek nem feszélyezhetnék a protes táns egy-
házakat attól, hogy theologiájok az egyetemekre 
bevitessék. Ellenkezőleg. Az egyetemeken művelt 
theologia díszben és t isztességben, de erőben ós 
ér tékben is nagyon emelné az egyházi tudomá-
nyosság színvonalát; a theologia tudományos műve-
lőinek erkölcsi, anyagi és társadalmi előnyöket 
nyújtana, melyekből emelő és fejlesztő erők árad-
nának ki a theologiai és egyházi i rodalomra is; 
a theologus ifjak tudományos látóköre széles-
bülne, társadalmi műveltsége, melynek fogyaté-
kossága miatt gyakori a panasz, úgy a többi 
egyetemi tanulókkal , mint a művelt társadalom-
mal való gyakoribb ér intkezés által rendkívül 
nagyot nyerne; viszont az egyetem többi k a r á -
nak hal lgatóira is üdvös ha tású volna a komo-
lyabb theologiai tanulók intensivebb vallásos és 
keresztyén érzülete és életmódja. Mindeme tekin-
te tek egyházi szempontból is javalják, sőt sür-
getik egyetemeinken a theologiai fakultások szer-
vezését. 

A szervezés módja, az érdekel t egyházak 
papképzésének a fakultások szervezése utáni át-
alakítása, a ielkészképesítés újból szervezése stb. 

későbbi és részlet kérdések. Fődolog, hogy az 
egyetemi theologiai fakultások eszméjével az 
állam és az érdekel t egyházak megbarátkozván, 
megvalósítását érleljék, előkészítsék, megindít-
sák. A kezdeményezés indulhat az államtól, 
de jöhet az egyházaktól is. Az állam kormá-
nya az eszme körvonalai t jelző á t i ra tban intéz-
zen felszólítást az érdekel t egyházak főhatósá-
gaihoz s kérdezze meg tőlük, akarják-e, hogy 
egyetemeinken egy-egy pro tes táns s egy-egy gör. 
keleti (pl. Budapesten a szerb, Kolozsvártt a 
román egyház részére) theologiai fakul tás szer-
veztessék. A protes táns egyházak, melyek köré-
ben a reformátusoknál Kolozsvártt, az ág, hitv. 
evangél ikusoknál Pozsonyban jelenleg épen sző-
nyegen van a lelkészképzés újjászervezése, fejez-
zék ki elvi hozzájárulásukat ós fejtsék ki kívá-
nalmaikat az egyetemi theologiai fakul tások 
szervezésére nézve. I la mindkét tényező, állam 
ós az egyházak, készek a lelkészképzés re formjába 
bele fogni, akkor a törvényhozás bizonyára nem 
fog vonakodni attól, hogy a régóta várt és 
sürgete t t felsőbb oktatási törvény kere tében a 
lelkészek egyetemi képzésének rendkívül fontos 
kérdését is rendezze. 

Quod faxit Deux ! 
Szőts Farkas. 

A konfirmáció reformja. 
Hannibal ante portás, mondotta egy hazáját szerető 

római hős, hogy szavaival honfitársait az ellenségtől fenye-
getett város védelmére serkentse. Hannibal intra muros, 
mondhatnók mi most, midőn a mult evi október 1-je óta 
az evangeliumi hitünkre agvarkodó s a lélekhalászatban 
oly sóvár r. katbolicismus eddig őt némi részben korlá-
tozó torlaszok, a gyermekek paritását biztosító törvények 
eltávolítása, illetőleg megszüntetése után ádáz hatalmának 
egész özönével, a kis ideig tartó pihenés után mintegy 
megifjodva tömör falanxokban egyházunk féltett szenté-
lyére, híveink hitére és lelkiismeretére, törvény és termé-
szetadta jogainak romlására tör. 

S míg így egyházunk és hitünk külellenség által 
veszélyeztetik, a mely ellen mindeddig Isten segítségével 
megfogyva bár, de törve nem, megvédelmeztük magunkat, 
most íme egy nagyobb s veszedelmesebb ellenség ütötte 
fel ijesztő mértékben fejét; veszedelmesebb azért, mert az 
egyház testén rágódik, annak belsejében növekszik — s 
ez az egyház, hogy ne mondjuk, a hit iránti közöny. 
Egyes népes egyházainkból elszomorító tünetekről értesü-
lünk az egyházi esketés igénybevétele, illetőleg annak 
mellőzése felől. Megdöbbentők e tünetek akkor, ha meg-
gondoljuk, hogy az most, mikor még a népszokás is szen-
tesítette az egyházi esketést, történik . . . . Vagy későbben 
jobb viszonyokat vár junk?. . 

A várfalakon őrt álló trombita harsonájánál erőseb-
ben szól hozzánk az Apostol csatakiáltása: »áron is vált-
sátok meg az alkalmatosságot, mert az idők gonoszak !« 

Minden eszközt meg kell ragadnunk, minden utat 
és módot felhasználnunk, a mely az evangelium keretébe 
beillik, eddigi erős várunk védelmére, sőt az új fegyver-



nemekkel szemben erősítésére, új harci mód ellen fejlesz-
tésére ! 

S ily eszközöknek, a melyekkel egyházunkat és 
híveink hitét bizton megvédelmezhetjük — Istennek hála! 
nem vagyunk híjában. Csak szét kell tekintenünk a lelki-
pásztorkodás mezején, önként kínálkoznak azok; nem szük-
ség őket keresnünk, csak utánuk kell nyulnunk. 

E tekintetben még a testvér református egyháznál 
is jobban állunk, talán azért, mert viszont a veszély is 
nagyobb részünkön. 

Még nemrég olvastuk egy lelkes református egyéni-
ség tollából a Prot. Szemle hasábjain az általánosan érzett 
szükség megnyilatkozásakép: >Templomi igehirdetésünk 
bármennyire nagyjelentőségű legyen is az különben, így 
szól a hivatkozott cikk, s bármennyire elsőrangú ténye-
zője is a prot. tudat és hitélet fejlesztésének, egymagában 
távolról sem elegendő híveink valláserkölcsi életének táp-
lálására. Az új viszonyok között épen azok 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 szeretettel inkább megnyerő gondozás támo-
gatása is erősebb mértékben nem járul. Ezen lelki gon-
dozást megelőző és kisérő gyámolító előfeltételek egyebek 
között — folytatja szerző — a gyermekek, mint leendő 
egyháztagok vallásos oktatása a népiskolában a lelkész 
által, valamint azt folytatva és kiegészítve ugyancsak általuk 
a konfirmálásra előkészítő alapos vallásoktatás*. 

Ezúttal, midőn feladatommá tűztem a konfirmációról, 
mint egyik hatalmas védelmi eszközről értekezni, már 
többé nem annak szükségéről, hanem annak reformjáról 
kívánom gondolataimat s tapasztalataimat s ezek alapján 
óhajaimat és kívánságaimat előadni. Mert nem tagadható, 
hogy a legalkalmasabb eszköz is helytelenül alkalmazva, 
ha épen nem is káros hatású, de csak féleredményt lesz 
képes felmutatni: míg ellenben, ha annak minden előnyét 
jól kihasználjuk, sőt mint a gépész, a ki gépén folyton 
javít s ez által azt folyton tökéletesíti, ha mi is eszkö-
zeinket részleteikben javítjuk, természetesen a lényegnek 
mindenkor szemmel tartása mellett, az eredmény fokozódni, 
sőt hatványozodni fog. 

Kitűnik ebből a konfirmáció terén is a reformnak 
jogosultsága, s hogy mennyire szükséges is az, arra felel-
jen a jelen fejtegetés. 

Szükségesnek tartom pedig a konfirmáció körül a 
reformot 

1. A konfirmándusok korát, 
2. A konfirmációi oktatás tartamát, és 
3. A konfirmációi ünnepélynek idejét illetőleg. 

I. 
Tudvalevő dolog, hogy híveink nagy része, a mint 

egyrészt a világért sem hagyná gyermekét a konfirmáció 
nélkül, úgy másrészt siet is azzal, hogv szüle és gyermek 
mielőbb túlessék rajta s ha már előbb nem, de 12 éves 
korában okvetlen konfirmálni kívánja gyermekét. A lelké-
szek is belefáradva a küzdelembe, s más egyéb körülmé-
nyeket is tekintetbevéve csak annyiban korlátozzák a 
szülők ezen kívánságát, a mennyiben a 12-ik év betöl-
tése előtt nem konfirmálnak. 

De hát — kérdem — megmaradhatunk-e a mostani 
praxis mellett? E kérdésre — véleményem szerint — más 
felelet nem adható, mint: nem! Nem maradhatunk meg 
két oknál fogva; egyik a konfirmándusok fejletlen volta, 
másik a változott tanrendszer. 

a) Tessék csak egyes esetektől eltekintve végig nézni 
12 éves gyermekeinken, s aztán tessék megbecsülni, meny-

nyire fejlettek azok. hogy velők a legmélyebb hittudomá-
nyi dolgokról beszéljünk, őket ezekről eszméltessük, őket 
a hitbéli gondolatok világában körülvezessük, s megbe-
csülni azon komoly elhatározások értékét, a melyekkel a 
gyermeki szivet e korban megrakjuk ! Aztán megbotrán-
kozzunk-e, ha egy ilyen 12 éves testileg-lelkileg fejletlen 
korában konfirmált, a legelső csábító vagy kényszerítő 
alkalom befolyásának engedve, elhagyja ősei által drága 
ereklye gyanánt reá maradt hitét, ősi gyülekezeteinkben, 
a hol még hozzá híveink túlnyomó számban vannak, igaz, 
nem igen fordulnak elő kitérések, vagy a mit én ezzel 
egyértékünek tartok, a reverzálisok, de az ősök hitének 
s állhatatosságának ott is csak addig van ereje, míg az 
illető, faluja csendes magányából a világ széles tengerének 
hullámaira nem kerül, a melyek őt vagy messze sodor-
ják egyházunk révpartjától vagy végleg elnyelik . . . 

A kilépésre jelentkezettek közül egyházamban az 
idegenből ide származottak száma úgy áll a helyben kon-
firmáltak számához, mint 16 az l-hez. Miava, Verbó, 
Sobotist, Szenicz s más csaknem tiszta evang. gyüleke-
zetek növendékei s ide* származott hívei adják a nálam 
kilépésre jelentkezők s reverzáiist kiállítók legnagyobb szá-
mát. Miben keresendő e jelenség oka? Abban, hogy a 
fogadalom megtételéhez hiányzott az előfeltétel, az érettség. 

b)J)e a 12 év ellen szól a megváltozott tanrend-
szer is. Ma iskoláinknak hova-tovább, mindinkább alkal-
mazkodniok kell az országos törvényekhez, s tanítóink 
itt-ott talán nagyobb buzgósággal, mint azt az ügy meg-
kívánná, ily értelemben el is járnak. Az országos tan-
rendszer. azt mondhatjuk, a vallásoktatással nem sokat 
törődik, tanítóink pedig mind sűrűbben hangoztatják, hogy 
rájuk nézve a vallásoktatás már elviselhetetlen teher. 
Gyermekeink tehát mind kevesebb-kevesebb előismeretek-
kel jönnek a konfirmációhoz, még ugyan a régi gárda — 
dicséretére legyen mondva — öntudatos munkása az ev. 
egyháznak, még azok tudják és érzik, hogy ők evangeli-
kus tanítók; de az ifjabb nemzedékre nézve feszélyező 
nyűg az egyház s mindaz, a mi arra emlékeztet. Ily 
körülmények között, hogy mit várhatunk az általuk kezelt 
vallásoktatástól, azt nem hogy kitalalni, de csaknem szám-
tanilag kiszámítani könnyű. Igaz, hogy e tapasztalattal 
szemben többen, köztük pl. a fent idézett ref. atyánkfia 
is azt óhajtja, hogy az elemi iskolában a lelkész vegye 
át a vallásoktatást. Ezt én indokoltnak nem tartom, s erről 
való véleményemnek már előbb terjedelmesebben más 
helyen részletesen kifejezést adtam. Erre vonatkozólag 
tehát itt csak arra a megjegyzésre szorítkozom, hogy én 
evang. iskolát evang. tanító nélkül elképzelni nem tudok, 
már pedig ha a vallásoktatást a tanító kezéből kiveszszük, 
azt hiszem, ezzel megszűnnék az utolsó kapocs, mely a 
tanítót egyházunkhoz köti — hacsak a még mindig fen-
maradó — de egyházi szempontból többé nem indokol-
ható fizetést nem tekintenők még annak. 

De a mint egyfelől talán hátrányos a vallásoktatásra 
a fennálló tanrendszer, a mely hátrány az egyházi ható-
ságok erélyes intézkedései által a legkisebb mértékre lenne 
szállítható, ép úgy van annak előnye is a gyermekek 12 
éven túli konfirmációjának lehetőségét tekintve. Míg ugyanis 
régebben a konfirmáció rendszerint az iskoláztatás befeje-
zésének tekintetett — s a szülők igen sok esetben csak 
azért konfirmáltatták gyermekeiket, hogy mielőbb kivehes-
sék az iskolából s azokat otthon tartva — kisebb-nagyobb 
hasznukat vegyék : most minden tekintet nélkül arra, vájjon 
konfirmálva van-e vagy sem ? 15 éves koráig ismétlő isko-
lába tartozik járni. Már most heti néhány órával több 

* Nagyszombatba. 



vagy kevesebb-e az oktatási idő — ezt a szülők olvan 
nagyon hajszálra nem veszik — sőt a mint a tapasztalat 
bizonyítja, még örülnek neki, hogyha már tanulnia kell 
gyermekének, ezzel a lelkész is foglalkozik, talán mert 
azt gondolják, hogy így az ismétlő iskolára fordított idő 
mégsem vesz egészen kárba. 

Ha most már tárgyunk első részével leszámolva, 
azt kérdezzük: mikor konfirmáljunk hát, a felelet nem 
lesz nehéz. 

Németországban mintegy tíz év előtt a konfirmáció 
korát a 18-ik évre akarták tenni, de ezt bár eléggé indo-
koltnak látszott, mert kétségtelen, hogy a konfirmációnak 
főkövetelménye a minél érettebb, tehát a 18—20 éves 
kor, többféle tekintetből keresztülvihető teljességgel nem 
volt; tehát a 16 évben történt a megállapodás. 

Nálunk persze még ez a kor sem lenne alkalmaz-
ható; de hogy a gyermekek ne a 12-ik, hanem a 14. és 
15-ik évükben konfirmáltassanak annak nemcsak hogy 
semmi sem áll útjában, de a fent említett változott viszo-
nyokból kifolyólag, azt hiszem, szükségessége is immár két-
ségtelen. 

Farkas Gejza. 

I S K O L A Ü G Y . 

Előadói javaslat az evang. lelkészképző 
intézetek egyesülése tárgyában. 

V. 
Az egyet, theol. fakultás képe. - MH>>«.> 1 * B IMHrSJJ >r+!ii M iih i>hi i • "i < <ri/i eítuiit') «:.*« 

Első kötelességünk nézetem szerint, hogy a mit alko-
tunk, az ne fél, hanem egész alkotás legyen, következőleg, 
hogy az egyet, theol. fakultás is e szép nevet ne csupán 
homlokán viselje, hanem a névben foglalt követelmények-
nek mindenben meg is feleljen. 

Az egyet, theol. fakultásnak az egyetemi fakultások-
kat teljesen egyenlőképen szervezett intézménynek kell 
lennie. A fakultások első sorban, majdnem mondhatnám 
kizárólag a tudomány szolgálataban állanak. Éltető elemük 
a teljes tanítási s tanulási szabadság. 

Az egyet, theol. fakultásnak is erre az alapra kell 
helyezkednie. Szolgálja az evangeliumi theologiai tudo-
mányt még pedig teljesen függetlenül minden külső és 
idegen beavatkozástól, mint a tudós theologusok res-
publikája. 

Természetes dolog, hogy a nagy és magasztos cél 
érdekében azután meg is kell adnunk nekie minden élet-
feltételt. Minden intézet szellemi felvirágzása az alkalma-
zott erők milyenségétől függ. Ez erőket (s itt a biztosíték 
a fentartó egyet. ev. egyház számára) az egyetemes egy-
ház választja meg s állítja be, de hogy a legjobb erőket 
szemelhesse ki, a theol. tanári állást a rendelkezésére álló 
összes ily erők számára anyagi tekintetben is kívánato-
sabbá kell tennie, mint bármely más állást az egyház 
tanerőinek körében. 

Megcselekedhetjük-e ezt közerővel ? Én azt hiszem 
igen. Az egyesítés esetén ugyanis az egyet, theol. fakul-
tás fentartására a fenti kimutatások szerint be fog folyni 
a jelenlegi egyet, theol. akadémia után évi 14,062 frt; a 
soproni theol. intézet után évi 6400 frt; az eperjesi theol. 
intézet után pedig 3880 forint 28 krajcár, tehát összesen 
24.442 frt 2b kr. évi biztosított jövedelem. Ez képezné 
tehát kezdetben a fedezetet. 

A mi pedig a szükségletet illeti: tiszta dolog, hogy 
az egyel, theol. fakultáson alább kifejtendő fontos okok 
miatt a theol. akadémiához viszonyítva a tanerők számát 
legalább is kettővel szaporítani kell, úgy hogy nyolc ren-
des és egy rendkívüli, illetőleg magántanár nyerne alkal-
mazást, illetőleg tekintettel arra, hogy egy rendes t. i. a 
gyakori, theol. tanári tanszék terhét ez idő szerint nem 
helyesen s jövőben még kevésbbé helyesen a pozsonyi 
ev. gyülekezet viseli, csak hét rendes és egy rendkívüli, 
illetőleg magántanár jöhet szóba. 

Ha most már tekintetbe veszszük, hogy Pozsony az 
ország legdrágább városa, a rendes tanárok törzsfizetését 
fakultáson 2400 frtnál s lakáspénzét 600 írtnál, a rend-
kívüli illetőleg magántanár törzsfizetését pedig 1000 frtnál 
s lakáspénzét 300 írtnál kevesebbre nem szabhatjuk. 

E szerint a fedezettel szemben a szükséglet követ-
kezőképen alakulna: 

1. 7 rendes tanár fizetése (per 2400 frt) . . 16800 frt 
2. 7 > » lakáspénze (per 600 frt) . 4200 » 

3. 1. rendkívüli, illetőleg magántanár fizetése 1000 » 

4. 1 » » » lakáspénze 300 > 

5. Rendes tanárok korpótlékára évi átlag. 1500 
6. Énektanító fizetése 200 » 

7. Intézeti szolga fizetése . . . . . . . 450 » 

8. Igazgató tiszteletdíja 300 » 

9. Könyvtáros 100 » 

10. 50 » 

11. 300 » 

12. Szertár s vegyesek 500 » 

13. Könyvtárra 500 
14. Épület után 400 7> 

Összesen: 26,600 "frt 

Egybevetve tehát már most a fedezetet a szükség-
lettel, közerőből vagyis az egyetemes egyház pénztárából 
2158 frtnyi hiány volna fedezendő, a mi ha tekintetbe 
veszszük, hogy egyesítés esetén 6153 frt 32 krnyi teher-
től szabadulnak meg a tiszai és dunántúli kerületek espe-
rességei és gyülekezetei, bizony csekély összeg s arányo-
san megosztva négy kerület között alig esik belőle egyre 
egyre 500 frt. Sőt óhajtom ne essék semmi, hanem Írassék 
az egész az egyet, pénztár terhére. 

Azt hiszem e számok a legerősebb bizonyíték az 
egyesítés szükségessége mellett. Egy dolgot azonban még 
különösen is a mérlegbe kell vetnünk. 

A theol. fakultás — s itt térek át a fentebb kiemelt 
fontos okokra — egymagában meg nem oldja ama fel-
adatokat, a melyeket evang. egyházunk méltán fűz theol. 
főiskolájához. 

A fakultás kielégíti a tudományos érdekeket, de 
miként ez, ép úgy kielégítésre vár az egyház gyakorlati 
érdeke is. Evang. egyházunk ugyanis nem csupán tudós 
theologusokat, hanem tudományosan képzett lelkipászto-
rokat vár tőlünk. E szempont teszi szükségessé, hogy 
miként a bölcsészeti fakultás a ^yak. élet szempontjából 
tanárképzővel, ugyanúgy a theol. fakultás is a gyülekezeti 
hitélet szempontjából lelkészképző seminariumrnal egészít-
tessék ki. 

Épen azért a theol. fakultással kapcsolatban, köze-
lebbről a ^theologusok otthona* kehelében nekünk ily 
seminariumot is okvetlenül kell szervezni s ennek veze-
tésére legalkalmasabbnak találnám a gyakorlati theologia 
rendes tanárát, a ki egyszersmind gyakorló lelkész is s 
az ő gondjaira volna bízva a seminariummal együtt maga 
az Otthon is. E seminariumba lennének utalva az egy-
házunk szempontjából szükséges nyelvek, ügyességek, szó-
noklat, katechesis, gyakorlati írásmagyarázat, ének, k,Qz-



egészségtan stb. s ugyanitt tartatnának az egyes tárgyak-
ból összefoglaló s lelkészjelölti vizsgára előkeszitő előadások. 
S tulajdonkép azért kell vala a tanárók számát megszapo-
rítani, hogy jusson erő közülök eme seminariumnak el-
látására is. 

Közelebbi részletekbe nem feladatom bocsájtkozni 
s csakis mint elvi dolgot jelzem itt. hogy e seminarium 
természete szerint a püspöki kar közvetlen felügyelete 
alatt állana s hogy tulajdonkép abból venné át az egyház 
a maga szolgáit. 

Kívánatos volna az is, hogy e seminariumból ki-
kerülvén az ifjak, legalább egy évig még kiszemelt, kiváló 
lelkipásztorok oldalánál alkalmaztassanak s csak azután 
bocsáttassanak lelkészi vizsgára. Mert bizonyos dolog, 
hogy valóságos bün őket theologiai pályájuk bevégzése 
után gondviselés nélkül csak úgy szélnek ereszteni, idegen 
pályákra terelni, sokszor elzülleni hagyni. 

Nagyjából így gondolnám én a jövőt, közelebb az 
egyet, theol. fakultás képét. S e képet még csak egy vonás-
sal egészíteném ki, a mi mintegy teljessé tenné azt, s ez 
az, hogy ezen így szervezendő theol. fakultásunk számára 
szerezzünk meg, mert hiszen alkotmányunk is feljogosít 
erre, legalább is annyi jogot még, a mennyit a bécsi ev. 
theol. fakultás bír, vagyis szerezzük meg számára a fakul-
tási jog legfontosabb részét, a promotio jogát. 

VI. 
Összefoglalás. 

Ezzel előadói feladatom végéhez értem : megteszem 
rövid javaslatomat. Indítványozzuk: 

1. Mondja ki az egyet, gyűlés, hogy Magyarország 
ezredéves ünnepének emlékére őseink eszményének meg-
valósításaként egyet, theol. akadémiáját a két testvér theol. 
intézet anyagi és szellemi erejének fent jelzett módon való 
felhasználásával theol fakultássá fejleszti ki. E végből: 

2. Szólítsa fel az egyetemes gyűlés a két testvér 
theol. intézet fentartó hatóságait, hogy a pozsonyi evang. 
gyülekezet példájára szintén a fent kifejtett módon theol. 
intézeteik átadása ügyében kössék meg vele a szerződést. 

3. Határozza el az egyet, gyűlés, hogy a szerződés 
megkötése után a theol. fakultás szervezését egy, e célra 
kiküldendő bizottság útján legott megkezdi s hogy a fakul-
tást, minden fakultási jogok megszerzésével Pozsonyban 
legkésőbb 1897. szept. elején, lelkészképző seminariummal 
kapcsolatosan megnyitja. 

Pozsony, 1896. ápr. 9 

Dr. Masznyik Endre, 
theol. akad. igazgató. 

T Á R C A . 

Dicséreteink szerzői. 
E címen legközelébb két cikk jelent meg e becses 

lap hasábjain. Egyiket Szekeres Mihály, másikat Révész 
Kálmán írta. 

Szekeres Mihály egy dilettáns ember jóakaratával 
írta meg jegyzeteit, melyekben kétségtelenül sok a téve-
dés. Bajos dolog is alaposan írni olyan kérdésről, melynek 
ma már egész irodalma van, ha az illető ezt az irodalmat 
nem ismeri. Szekeres Mihály — úgy látszik — nem is-

merte az énekeskönyvünkről való irodalmat, vagy leg-
alább nagyon részlegesen ismerte s talán kétes értékű 
szájhagyományokot gyűjtögetett össze. Innen vannak 
botlásai. 

Egészen máskép áll a dolog Révész Kálmánnal. Ő 
egy sokat tudó szakember biztonságával és önérzetével 
teszi közzé dicséreteink szerzőinek kritikailag összeállított 
sorozatát, melynek minden egyes pontjáért felelősséget 
vállal. 

Nem kétlem, hogy ő ura tud lenni szavának s hogy 
sok utánjárással és kellő kritikával összeállított sorozata 
e nemben eddigelé a legnagyobb hitelességgel dicseked-
hetik, de azt tartom mégis, hogy itt-ott még arra is ráfér 
némi kiigazítás. És honnan veszek magamnak bátorságot 
erre az állításra? 

Én régóta foglalkozom énekeskönyvünkkel, írtam 
róla imitt-amott egyes cikkeket, a Protestáns Árvaházi 
Képes Naptár 1895. évi folyamában az 58—67. lapokon 
pedig egy hosszabb ismertetést ily címmel : A református 
énekeskönyvről. Közöltem ebben a dicséretek összes ismert 
szerzőinek és igazítóinak életrajzát is. 

Megenged nekem Révész Kálmán, ha ez alapon s 
kutatásaim nyomán, röviden, úgy mint ő, a források meg-
nevezése nélkül, de szintén teljes határozottsággal némi 
észrevételt teszek sorozatára, mely különben ugyanaz, 
melyet Révész Imre után és saját kutatásai alapján Kál-
mán Farkas 1880-ban Éneklő kará-ban közzé tett. Elté-
rés két helyen mutatkozik. Ugyanis Szentgyörgyi József-
nek Révész a 160-dik, Kálmán Farkas a 159-dik, Tóth 
Istvánnak Révész a 184-ik, Kálmán a 185-ik dicséret 
szerzését tulajdonítja. Hajlandó vagyok azonban e két el-
térést Révész részéről lapsus calaminak betudni. 

Észrevehető sajtóhiba cikkében az, hogy 338 dicsé-
retet említ 238 helyett. De az aztán már határozott állí-
tás, hogy fordított dicséreteink száma csak négy, holott 
én Révész Imre és Kálmán Farkas után 12-őt tanultam 
ismerni. Ezek : 229 (Ambrosius), 93 (Gellert), 190 (Hans 
Sachs), 67, 68 (Kleist), 37, 64, 137 (Luther), 177 (Marót), 
153 (Musculus), 163 (Rutilius), 157 (Weisz). 

Sz. Balogh Pálnak Révész Kálmán négy éneket 
tulajdonít, én ötödikül hozzá teszem még a 204-ik dicsé-
retet, úgyszintén a Lukács István hat énekéhez is hozzá-
toldom hetediknek a 8-ik dicséretet. 

Továbbá azt írja Révész Kálmán, hogy a 22-ik 
dicséretet Báthori István készítette. Való igaz, de nem 
az, a ki a 3, 33, 237, 238-ik dicséreteket szerezte, t. i. 
a volt serkei pap és gömöri esperes, hanem Báthori István, 
országbíró, a fejedelmekkel egyenlő főúr, az ecsedi vár 
hatalmas birtokosa (1555—1605), a szörnyeteg Báthori 
Erzsébet testvérbátyja, a ki betegségében a világtól elvo-
nulva áhítatos zsoltárokat írt prózában, melyek közül 23 
maradt fenn. Ezeknek egyike a 22-ik dicséret, melyet ké-
sőbb valaki versbe foglalt. 

Végül még az a megjegyzésem, hogy Némethi Mi-
hályt helytelenül sorolja fel Révész az újabbkori ének-
szerzők között. Mert vagy az övé a 143-ik dicséret s az 



esetben a revízió előtti időből való, vagy pedig az átdol-
gozó Földvárié, mely esetben hibásan szerepel a Némethi 
neve alatt. 

Egyebekben én is helyeslem Révész Kálmánnak 
dicséreteinkről az ügy tisztázása végett kritikailag össze-
állított sorozatát. 

Debrecen. S. Szabó József. 

A kollégium Rákóezyanum. 
Részlet »Az eperjesi ev. Tcer. kollégium története« című nemsokára 

megjelenendő mftből. 

(Folytatás.) 

A szécsénvi országgyűlésen azon megegyezésre jöttek 
a szövetséges rendek, hogy a vallás ügyét a három (róm. 
kath., ev. és ref.) vallás hívei megelégedésére barátságosan 
intézik el úgy, hogy a templomokat és iskolákat a lakosok 
többsége szerint és a régi jog tekintetbevételével fogják 
a három felekezet hívei közt megosztani 

Ezen határozat végtelen nagy örömet okozott az 
eperjesi evangélikusoknak, a kik azt remélni sem merték 
volna, a mi ennek folytán megtörtént. Ugyanis nekik ítél-
tetett a régi nagy német templom (a parochialis) a paro-
chiával és az e mellett fekvő Nebest-féle házzal, az új 
magyar templom (mai ev. templom) és a visszaadott kol-
légiumon kívül még a régi iskola (ma róm. kath. elemi 
iskola), míg a r. katholikusok megtartották a franciskánu-
sok templomát a zárdával, a minoriták templomát, (egy 
ker. ev. tót, ma gör. kath. székesegyházat) a mellette fekvő 
három házzal (egy közte kőből épített, kettő emeletes) 
parochiául. Ez a gör. katholikusok birtoka volt, de a város 
visszavásárolta. 

Hogy pedig ezen rend ne zavartassék, a szécsénvi 
országgyűlés határozatának végrehajtására Eperjesre ki-
küldött (egy ev. Görgei Görgei Imre, egy r. kath. Kelle-
mesi Melczer János és egy ref. becskeházi Becskeházy 
Imre) megbízottak a fejedelem parancsából a szeptemberben 
tartott Széchényi gyűlés határozatának megfelelőleg átadták 
ezeket az illetőknek, meghagyván azon felül, hogy mivel a 
parochiának jövedelme az ev. papokat illeti, a város fizesse 
az ev. papokat; a r. kath. papnak évi 180 frtot fizessen; a 
kollégium által egykor bírt szőlőkre nézve pedig akként 
intézkedvén, hogy az azon évi (1705.) termést a róm. 
katholikusok szüreteljék le, de ezentúl azok a kollégiumot 
illetik. Ezen hivatalos átadási okmány kelt Eperjesen 1705. 
okt. 22-én. 

Az átadás megtörténvén, az evangélikusok fényes 
hálaünnepet ültek. 

Ezt a gyökeres birtokcserét Ruby József (i. m. 23 
s. k. lapjain) eképen beszéli el: 

»1703. aug. 27-én a városban azon hír terjedt el, 
hogy II. Rákóczy Ferenc hadai 11 zászlóaljjal Varannóra 
jöttek és már aug. 28-án reggeli két órakor Rákóczy 
hadai a szomszéd Soóvár és Harság községekből a lovakat 
mind elhajtották. Eperjes és ugyancsak Soóvár legelőiről 
pedig szept. elején majdnem 500 darab szarvasmarhát 
vittek el s még ugyanazon hónapban körülzárták a várost, 
mely körülzárás 1703. szep.-től 1704. dec. 4-ig, tehát 
15 hónapig tartott, úgy hogy se kimenni, se bejönni nem 
lehetett senkinek. A minden oldalról körülzárt városban 
a jezsuiták az 1703/4-ik tanévet dec. 10-én nyitották meg 
azon szülők kívánságára, kik gyermekeikkel a vidékről 
ide menekültek. A tanítás máj. 14-ig folyt, mikor is a 
poesis és a rhetorika szétoszlott, »mert legtöbb poétának 

és rhetornak inkább tetszett, a harctéri, mint az iskolai 
por«. Ezek nemsokára egymásután átszöktek Rákóczy 
seregéhez, csupán kilencen maradván a városban, kik 
szintén »undorodtak a Múzsától*. 

Az itt rekedt császári lovas- és gyalog katonaság 
de Wilson Eduárd parancsnoksága alatt 900 emberből 
állott. A parancsnok megtudván, hogy Kassa őrsége szept. 
végén megadta magát s tekintetbe véve, hogy Eperjesen 
a nagy inség miatt a katonák és polgárok vitézsége csügged, 
maga is tisztességes megadásról kezdett gondolkodni. Azért 
de Wilson nov. 1-én gr. Forgács Simon kuruc tábornok-
kal találkozván, megállapították és aláírták a megadási 
pontokat. 1704. dec. 4-én a cs. katonaság kivonult az 
alsó kapun át Kassa felé, a felsőn meg bevonult a kuruc 
hadsereg Orosz Pál tábornok vezérlete alatt, de vele együtt 
két kocsin a protestáns prédikátorok, kántorok és tanítók. 

Keczer András, mint Rákóczy hadainak e vidéki 
parancsnoka, támaszkodva Rákóczy manifestumára, dec. 
5-én meghagyja a városi tanácsnak, hogy a protestánsok 
részére jelöljön ki bent a városban alkalmas helyiségeket 
három nyelvű vallásgyakorlat tartására Minthogy a városi 
tanács P. Kolb superior, mint plébános intésére, hivat-
kozván a soproni és pozsonyi országgyűlések törvénycikkeire, 
vonakodék e rendeletnek eleget tenni, Keczer (ámbár ő 
maga katholikus) újra sürgeti rendeletének teljesítését, mert 
különben fegyveres erővel foglalja el a jezsuita templomot 
az iskolákkal együtt. Erre már kénytelen volt a város 
engedni és az ágostaiak: a németek részére a vendéglőt, 
a magyarok részére a Sárosy, a tótok részére Schubert 
s végre a reformátusok részére a Soós-féle házat jelölte ki. 

1705. jan. 2-án Rákóczy biztosa Berthoty Ferencz 
Eperjesre érkezett és nem hajtván P. Koll superior tilta-
kozására, a kollégiumot a protestánsoknak adta át, a 
jezsuitáknak csak annyit engedvén meg, hogy a kollégiumi 
épületben lévő színházi teremből a színházi felszereléseket 
elvihették, mi csakhamar meg is történt, inert az össze-
gyűjtött kath. gimn. ifjúság azonnal hozzáfogott ezen tár-
gyak elhordásához. 

P. Kolb Ker. János superior és plébános ily körül-
mények közt szintén nem maradhatott érintetlenül. 1705. 
jún. 8-án Berthotytól útlevelet kapván, melyben ki volt 
téve, hogy ő német és a császári örökös tartományokból 
származik, felszóllíttatolf, hogy Eperjest és az országot 
hagyja el. Itt maradt társai és a kath. nép áldásai között 
egy szekérkén, hat fegyveres kuructól kisérve. Lengyel-
országba távozott. 

A szécsényi gyűlésen Rákóczy akarata ellen a jezsuita 
rend ügye felhozatott s tagjai számkivetésre ítéltettek, sor-
suk 1705-iki okt. 5-én eldöntetett. Rákóczy ezen hatá-
rozatnak engedni kényszerülvén, végrehajtására még okt. 
8-ról kelt részletes utasításaival biztosokat küldött az 
ország különböző vidékeire, a templomok, parochiák, kol-
légiumok és iskolák ügyeinek elintézésére. A szécsényi 
gyűlésből kiküldött bizottság, mely Eperjesre 1705. okt. 
21-én jött, következő tagokból állott: Melczer János, itteni 
katholikus, Görgey Imre lutheránus. Becskeházy Zsigmond 
kálvinista és Krucsay egri kanonok. A bizottság legelőször 
az itteni jezsuiták minden ingó és ingatlan vagyonát írja 
össze. A protestánsok követelik s meg is kapják: a paro-
chialis és a magyar templomot, a parochiát, a régi és 
az új iskolákat. 22-én felolvastatott a fejedelem rendelete 
és 11 óra. után a városházából kijött a bizottság, melyet 
Róth Mihály biró a r. katholikusok és protestánsokból 
álló városi tanácscsal követett. Megállapodván a nagy-
templom fő ajtaja előtt, a plébános helyettest kéretik 
magukhoz a kulcsokkal együtt. A sekrestyés kinyitja a 
templomot, a bizottság bemegy s megállván a szentélyben, 



felolvassák a rendeletet, mire Melczer átadja a kulcsokat 
a városi birónak és a kulcsokkal a templomot is. Túróczy M. 
helyettes plébános és superior óvást tesz, de Melczer nyom-
ban kijelenti, hogy az óvás felesleges. Erre kéri a bizto-
sokat, hagynák meg a protestánsoknak, hogy az oltárokat 
ne rombolják szét, mint azt Tökölyi idejében tették. Ezt 
a kérést Melczer alaposnak találván, elfogadta s felhozta, 
a késmárkiak válaszát, kik, midőn ugyanazon bizottság az 
oltárokat oltalmukba ajánlotta, azt felelték: hogy ők nem 
olyanok, mint az eperjesiek. A nagytemplomból a bizott-
ság a magyar templomba ment. A superior helyettes óvását 
itt sem vették tekintetbe, csupán az egyházi szerek el-
hordását engedték meg neki. Innen még a régi, aztán az 
új iskola épületébe, a parochiára, hol eddig a jezsuiták 
laktak és a Nebest-féle házba mentek, mely épületeket 
mind a protestánsoknak adták át. A Nebest-féle házból a 
bizottság a kórházba és a vele szomszédos két pusztán 
álló épületbe ment, valamint azon házba is, mely a görög 
katholikusoké volt és ezen épületeket jelölte ki most a 
jezsuitáknak lakásul. 

Délutáni 1 órakor vége lett ezen gyökeres birtok-
cserének, mire a protestánsok e feletti örömükben vala-
mennyi harangot meghúzatták s a soká tartó harangozás 
alatt mindkét templomban énekeltek és három prédikációt 
tartottak: a nagytemplomban németül és tótul, a jezsuiták 
volt templomában pedig magyarul. 

A r. katholikusok az 1705/6-iki évet már nem a 
régi iskolák épületében, hanem a minorita templom szom-
szédságában levő városi kórházban nyitották meg, miután 
a városi tanács intézkedése folytán a betegeket s szegé-
nyeket egy külvárosi házba helyezték át. 

A r. katholikusok nem voltak megelégedve és a már 
fentebb említett Medveczky Mátyást, a ki a szécsényi gyű-
lésen a város egyik képviselője volt, élesen megtámadták, 
hogy érdekeiket rosszul képviselte; majd titkon ülést tart-
ván, egy folyamodványnyal járultak a fejedelem elé s 
annak befolyásos r. kath. tanácsosait is megnyerni igye-
keztek. Emlékiratuk véletlen az evangélikusok kezébe ke-
rült s azok ekképen értesültek polgártársaik azon kíván-
ságáról, miszerint a parochiáiis templomot parochiástól 
kívánják megkapni, mert az régi r. kath. templom volt 
és mert a város lakóinak fele r. kath., és kérik a papjok 
fizetésének megemelését, mert káplánt is kell tartania s a 
180 frtból meg nem élhet s végül kérik, hogy az ő egy-
házi hivatalnokaikat is, mint az evangélikusokét, a város 
fizesse. 

Emlékiratuk ugyan eredménytelen volt. azonban a 
városi evangelikus polgárok készséges hozzájárulásával 
egyházi tisztviselőik tisztességes fizetésüket a városi pénz-
tárból kapták ezentúl, a miben megnyugodtak. 

Rezik János kollégiumi igazgató rögtön, a mint he-
lyét elfoglalta, megindította az iskolai életet és már az 
1705/6-iki iskolai évben sok tanulót vonzott Eperjesre az 
ő nagy híre. 

Ézen évben tanult itt többek között Bárány György 
is a későbbi neveléstani író.1 

De a fényes kollégiumi iskolai élet voltaképen csak 
az 1706/7-iki iskolai évben fejlődött ki. 

1707. febr. 15-én a szécsényi gyűlés határozatainak 
megfelelőleg a jezsuiták Eperjesről fegyveresen kikísértetvén, 
esküdt ellenségeik távozásával az eperjesi evangélikusok a 
régi fényes ev. egyházi és iskolai életet varázsolták vissza. 

Rezik János és társai Viczay Péter. Burius János 
és Motusz Mátyás nagy lelkesedéssel működtek azon. hogy 

1 Lásd J. S. Klein i. m. III. k. 81. lap. 

a kollégium állapota az alapítás utáni első évek fényes 
állapotához hasonló legyen. 

És nem hasztalan fáradozának. Az 1707-dik évi 
ünnepélyes, fényes közvizsgán 1707. márc. 14. s. k. nap-
ján, melyre Rezik János egy Bártfan nyomatott meghívó-
val hívta meg a patronatust, csakugyan megtartattak a 
régi disputálások is. Blaho András logikus (osztrolukai 
ifjú) theologiai, a besztercebányai Lányi Mihály pedig böl-
csészeti tételt vitatott.1 

Megtartatott ugyanekkor a régi, jó szokáshoz képest 
a tanuló ifjúság szini előadása is, Bezik János igazgató 
műve: >Pigritius scholarum hostis ad Caucasum deportatus* 
adatván elő 1707. márc. 18-án. Az ezen színdarabban 
közreműködő tanuló ifjak sorából látni, mily messze kör-
ből jött össze az ifjúság Eperjesre. Mily nagy lehetett a 
kollégium jó híre! A felsőmagyarországi legelőkelőbb nemesi 
és polgári családból 77 ifjú működött közre.2 

Az új viszonyok, a kedvező helyzet, az újra szer-
vezkedő egyházak érdeke és a pietismus elterjedezése 
szükségessé tett egy zsinatot s mire arra a fejedelemtől 
II. Rákóczy Ferenctől, az evangélikusok engedélyt nyertek, 
»nemzeti zsinatra* ü'tek össze Rózsahegyen 1707. (Liptó 
m.\ Laetare vasárnapján (ápr. 3/10. napján.).3 

(Folyt, köv.) Hörk József. 

B E L F Ö L D . 

A gyámoltalanok. 
— Karcolat. — 

Még a télen, mikor az ezredéves ünnepségek csak 
papiroson voltak, mikor a gyermekek a hírlapokból még 
csak azt olvashatták, hogy lesz, mikor és milyen lesz? 
már ekkor sejtettem, hogy a millennium zivatar nélkül 
nem megy el fejem fölött. 

Számítgattam, hogyha már el nem múlhat tőlem a 
keserű pohár, mekkora az a minimum, melyet ki kell 
szorítanom folytonossági hiányokban szenvedő erszényemből. 

Az első számítás levegőben járó képtelenségnek bi-
zonyult. 

Az Istenért! Öten vagyunk. A látványosság oly 
tömérdek, hogy csak a legjavának a megnézésére is öt 
nap szükséges, ez 5 x 2 5 frt. Képtelenség! Könnyebb a 
tevének a tűfokán átmenni, mint neked így a székesfővá-
rosba jutnod. 

Nincs más expediens, mint redukálni a megnézendő 
látványosságok számát s azzal a napokat is. És elkezdtem 
alkudni önmagammal. P̂ lég lesz három nap, 3 x 2 5 frt. 
Hja, még ez is rettenetes summa! 

— No hát két nap. 
— Még azt sem bírom. 
— Egy nap. No ennyi tán ki lenne szorítható, nem 

egészen a magam erejéből, hanem mint a királyságok: 
»Isten kegyelméből^. De bekukkantani, mint bolond Istók 
Debrecenije, egy napra, okos ember nem megy. 

Bizony, bizony nem marad egyéb hátra, mint a 
gyerekeket kimustrálni! Én szerelmes jó atyám, de melyi-
ket ? Hisz mind a véremből való vér. Nem mondhatom, 

1 Lásd ezen meghívót Szabó K. i. m. II. k. 2281. sz. 620. 1. 
2 Lásd neveiket J. S. Klein: i. m. 1. k. 374. 1. 306 jegyzet 

és Szabó Károly i. m. II. k. 228. 2 sz. a 621. lapoti. 
s Lásd ezen zsinat történetét: Zsilinszky Mihály. »Egv for-

radalmi zsinat története*. Bpest. 18S9. 



29. SZÁM. PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 457 

hogy te majd a jövő ezredévit nézed meg. Inkább le sem 
megyek. Vagy lássátok meg mindnyájan, vagy egyikünk sem. 

Elhatároztam, hogy nem megyünk. Nem lehet. Men-
jen, a ki mehet,. A kik mehetnének, sem mennek. A plébá-
nosok és pápák bizonyosan nem mennek. A 17 milliónak 
ha századrésze megy. Ebből a községből még annyi sem. Én 
és az én házam azon 99 percenthez tartozunk, mely itthon 
marad. 

Szomorú elhatározással konstatáltam ezt magamban. 
Tehát nem látjuk meg a fényes világvárost, a drága 

szép országházat, a dicső »Magyarok bejövetelét*, a bámu-
latos történelmi csarnokot, a csoda alvó fakirt és a többit, 
a mikről a hirlapok leírása után a képzelet oly tündér-
meséket alkot, hogy az ily magamforma öreg ember is 
vágyat érez színről-színre látni. 

No csak csöndesen, okosan! 
Ila már te is kísértetbe jösz öreg, mennyivel inkább 

a gyerekek és az asszony. Azért legtanácsosabb erről a 
thémáról bölcsen és mélységesen hallgatni, sőt elejét venni 
a kisértetnek. Azok a locsogó, reklámcsináló hirlapok föl-
izgatják bennök a képzeletet, felköltik a vágyat. Megszülik 
az alkalmat a kísértetre. Mindent az alkalom szül, könyör-
göm alássan. Szentül meg vagyok győződve, hogy ha a 
paradicsomban nincs almafa: Éva sohasem szakított volna 
fügefa levelet. 

És háznépem nem tudott a túlvilágról semmit. Mintha 
a Csendes Óceán valamely kis szigetén éltünk volna. Nem 
ostromoltak, nem könyörögtek, nem kisértettek. Egy szót 
sem szóltak erről a kényes thémáról nagy ideig, egész 
addig, míg a miniszteri és püspöki leiratok el nem ren-
delték az iskolai és templomi ezredéves ünnepélyek 
tartását. 

De ekkor, midőn látták az ünnepélyes kis sereget, 
a szépen nemzeti színbe öltözött leánykákat, a kokárdás 
fiúkat lobogó zászlók alatt vonulni, hallották a hazafias 
szavalatokat, dalokat, mikor este végig nézték a kivilágí-
tott ablakokat, a fénylő utcasort s hallották a harangok 
zúgását, a kántor hymnusait, látták a felvonuló lelkesült 
nagy tömeget, szóval, mikor látták mindezt, a mi kis falunk-
ban soha nem látott ünnepélyt: fölébredt bennök az alvó 
oroszlán és nekem estek: 

— Csak itt is mily szép, hát még ott, ott. Óh édes 
apánk! 

De az ő oroszlánuk csak női és gyermeki oroszlán: 
csak hízeleg, simogat, nyal. Hanem az én oroszlánom, 
mely szintén fölébredt azon a napon. 

Azon a napon, melyet a magyar állam nemzeti 
ünnepül rendelt az ország minden iskolájában. . . 

Mily rettenetes szép az, mikor a magyarfaló didász-
kál magyar szónoklatot kénytelen mondani a tüszős oláh 
népnek Árpád apánk dicsőségéről, ki a Gelu bánt lete-
perte, Svatoplukot, Ménmarótot és a többi uraságokat 
hatalma alá hajtotta! A gyerekek pedig szavalni tartoz-
nak a »Ki volt nagvobb«-ot és énekelni a Hazádnak ren-
dületlenül és Isten áldd meg a magyart. Megkoszorúzni 
Magyarországnak azt a térképét, mely úgy mutatja a 
magyar államot, a mint kéne lennie, a mint van, ép 
úgy, a mint Lukácsiuk és Starcsevicsok szeretnék és meg 
is csinálták. Mikor ezek a nációk legalább ezen az egy 
napon meghajolni kénytelenek a magyar fensőbbség előtt. 
Mily magasztos, rettenetes gyönyörű nap ez! Hát még az 
a másik, mikor a fölébredt oroszlán, valamelyik Habsburg 
Árpád alatt szembeszáll, hogy leszámoljon a csúf muszka-
medvével ! 

— Lemegyünk ! Nincs abban egy csöpp magyar vér, 
ki a nemzeti dicsőség és erő megnyilatkozásának ez ün-
nepeire le nem megy. Le, ha reverendám eladom is! 

Nemsokára ezek után nyilvánosan dobszó útján hir-
dették, hogy a magas kormány atyai gondoskodása lehe-
tővé teszi a szegényebb néposztálynak is a tömeges 
lerándulást. A vagyonosabb osztálynak pedig hazafias és 
élelmes szövetkezetek nyújtanak igen kedvező és kényel-
mes alkalmat a millenniumi utazásra. 

És megindult a népáradat. Tódultak az emberek a 
mi falunkból is. Még a harangozom is lement. 

Úszni kell itt az áradattal, menni, mindenáron menni. 
Csak az a kérdés, melyik alkalommal és mikor? 

Szép alkalom mind a kettő. De a tömeges menettel 
nem tartok. Demokrata vagyok ugyan, de mégis furcsa, 
ha egy barakkba rekeszszenek a Cund Ferenccel, aztán 
délben tartsam oda a tálkámat a néphonyha ablakához, 
hogy mérjék bele a porciómat s meglökne a t. c. útitárs 
valamelyike, s a zsíros gulyáslé végig önti a zsinati gérok-
komat, a melynek ára — természetesen — még nincs 
kifizetve. 

A szövetkezetekkel pedig nem szimpathiálok. Kétszer 
szövetkeztem s úgy a karmaik közé vettek, hogy Eötvös 
Károly szabadított ki. 

Legjobb dolguk van most a vármegyei tisztviselők-
nek. Még a Szente hajdú is 20 frtot kap, a szolgabirák 
pedig 60-at. Fogadni mernék, hogy 40-et hazahoznak 
belőle. A kassai papnak is szép missziója van, leviszi a 
Bocskay szent kelyhét s az ekklézsia 50 frtot ad neki 
útiköltségül. 

— Hja, nem lehet ám mindenki megyei hajdú vagy 
kassai pap. 

A családi konferenciában megállapítottuk, hogy mivel 
a mi számunkra nem hull manna, majd csak István ki-
rálykor megyünk. Azalatt megnyílnak a természeti jöve-
delemforrások : a zöld vetés megérik, a pelyhes libák 
megnőnek, a Kontes tehénke megellik. Szegrül-végrül 
összeütjük a summát. 

Hanem az ezredéves derűvel egyidejűleg némi komor 
felhők is kezdtek tünedezni a látóhatáron. A konventen 
vajúdni kezdett az országos gyám- és nyugdíjintézmény. 
Erről már nemcsak sejtettem, de bizonyosan tudtam, hogy 
»megnehezíti az idők viharos járását felettem«. Hisz 
már is nyakig úszom a gyámoldák özönvizében. Az a 
traktus, a honnan a szél elhordott, megvámolt gyámoldája 
részére azon a címen, hogy előléptem, jobb javadalomra. 
Az pedig, a melybe beléptem, kettős címen mautoltmeg: 
a belépés és a késedelem címén. Ezek a szent baksisok 
és kegyes ragadományok valóságos Plátó kakasát tőnek 
belőlem. Most jön a negyedik gyámolda, az országos. 
Szász Domokos, ez a nagy finánczseni csinálja, ez az 
isteni erejű férfiú, ki a semmiből is tud teremteni. Volt-e 
valaha Kolozsvárott theologiai fakultás? és úgy-e, hogy 
csinált! Voltak-e valaha Erdélynek milliói? és úgy-e elő-
varázsolta a milliókat. így teremti ő meg az országos 
gyámoldát is. Várjátok csak! 

Csakhogy a Királyhágón inneni vastagnyakúakkal 
nem lehetett oly könnyen elbánni, mint az erdélyi tisz-
teletes atyafiakkal, ezekkel a vazalusokkal. Szemébe mond-
ták a zsenialis nagy embernek, hogy mi nem bankot 
akarunk grundolni, hanem humánus intézményt, a melyben 
mégis csak kell lenni, ha többnek nem, legalább egy 
jottának az evangeliumi könyörületességből. A boszorká-
nyokról és nyugdíjazásokról pedig egy szó se legyen, mert 
Szilvásujfalusi óta az a kálvinista törvény, hogy a pré-
dikátor nyugdíja a káplán. A mi pedig a traktusi gyá-
moldákat illeti, ezt a gazdátlannak mondott vagyont, hát 
tudja meg, hogy ezek nem nagyenyedi fundációk. 

Denikve a nagy férfiú zseniális terve megbukott. 
Hiába, nem értünk mi a financirozáshoz. 
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Neki álltak aztán a provinciális bölcsek fúrni-faragni 
csodálatosnál csodálatosabb alkotmányokat. Ezeket fel-
küldtek a méltóságos konventre. Ez aztán szerkesztett 
belőlük olyan valamit, a mely nem hasonlított a provin-
ciák tervezetének egyikéhez sem, de volt benne mind-
egyikből valami. Különös megnyugtatására szolgált az 
aggódó lelkeknek, hogy a tractuális gyámoldákat érintet-
lenül hagyta a konventi tervezet. (Hát csak ragaszkodja-
tok hozzá, gondolta a méltóságos testület, jön utánatok 
egy praktikusabb nemzedék, majd odaadja az.) 

Kimondatott, hogy a gyámolda 1896. januárban lép 
életbe, s mindenki javadalmának két és fél percentjét 
fizeti belé. 

Kánikulai hőség ütött meg s kövér csöppekben hullott 
homlokomról az izzadság, mikor e decemberi jegyzőkönyvet 
olvastam. Én édes Megváltóm, te csak egy körösztöt vittél 
és leroskadtál: nekem négy van. 

Még csak az a vékony vigasztalásom sem maradt 
sokáig, hogy hiszen sokat végeztünk már így papiroson, 
mégsem lett belőle semmi. Mert jött az esperesi körlevél, 
hogy mivel a konvent és kerület az országos gyámoldai 
illetékek mikor és mi módon befizetését a traktusokra 
hagyta, ennélfogva augusztus 20-án a két és fél percent 
járandóságot szolgáltassuk be, különbeni végrehajtás terhe 
mellett. 

Hah, milyet dördült az ég fejem fölött! Hisz akkorra 
határoztam famíliámmal a millenniumi kirándulást. Azt 
az összeget, melyen lementünk volna, most elviszi az or-
szágos gyámolda. Még nem is elég. 

Ti sárguló kalászok, az a sok szép piros szem, a 
mit ontatok; ti kapitóliuminenti szárnyasok, kik szárnyaito-
kat már szépen keresztbe tudjátok rakni; és te is, világra 
jött tarka kis borjú, ki anvai emlőn napról-napra vigan 
gyarapszol tested állapotában: titeket mind elnyel a gyá-
molda. Még elég sem lesztek annak feneketlen gyomrába. 
Pedig ezentúl még ott van a másik három, a tractuális, 
ez az ordító oroszlán, a ki les, hogy mit nyeljen be. És 
még ezeken túl ott a família!.. . De hol a Kozarek, a Bali, 
ki ezeknek illúzióit lenyakazza? 

Szivem fölháborodott, lelkem elkeseredett, elmém 
neki vadult, mint a fékevesztett csikó a képtelen téreken 
száguldott. 

— Hej, ha most valami országos veszedelem ütne ki, 
teszem azt, ha Kroátia, Szerbia, Románia betörne s egye-
nesen a székesfővárosnak tartana; vagy — uram bocsá — 
ha Budapesten kolera ütne ki s a kormány kordont húzatna 
s egy lelket sem eresztene be; vagy ha a libákat és borjút 
ellopnák. De a mi falunk híres tolvaja, a Dániel most 
ismét íllaván csücsül, a mult héten vitték be öt esztendőre; 
vagy ha az Antal Lajos kolléga valami dinamitot dobna 
a gyámoldák közé s megfelebbezné a jövő decenniumi 
zsinatra s addig függőben maradna a befizetés. 

»De nincs semmi zaj, nincs semmi nesz«. Csendes, 
nyugodt az ország. Csak én háborgok. Szidom az Akadé-
miát, annak a búta historikusait, a kik annyit sem tud-
nak, mint a régi kis Tükör, melyben világosan megvan 
írva, hogy a pusztaszeri alkotmányozás 889-ben volt. Épen 
hét esztendővel előbb kellett volna a millenniumnak lenni, 
nem most. Szilágyit és Sziládit, Vámbérit, Thalyt, Marcalit, 
meg a többi svindler historikust ki kellene csapni az Aka-
démiából. Szivem megtelt epével, keserűséggel. Ki kell azt 
öntenem valahol. 

Elmentem az én öreg barátomhoz, a nótáriushoz. 
Praktikus, bölcs ember. Mikor elpanaszoltam neki nagy 
keservemet. így szolt: 

— Bizony furcsa nációk vagytok ti »szent társa-
ság*. Éltetekben agyongyámolítjátok magatokat. Elvonjá-

tok magatoktól, családotoktól nemcsak az élvezeteket, 
de még a szükségeseket is, csak azért, hogy holtotok után 
jusson családtoknak — egy koldus tarisznya. 

Hát nem olyan közügy szolgái vagytok-e ti, mint 
mi nótáriusok. Lásd, nekünk is van gyámoldánk, de nem 
terheltük magunkat agyon vele. Legelső sorban a közsé-
gek járulnak ehhez, aztán a megye és az állam s csak 
kis részben mi magunk. Hát mért nem teszitek a terhet 
azoknak vallaira, a kiknek szolgái vagytok, arra a három 
erős vállra? 

Hát mért no? Azért mert gyámoltalanok vagyunk. 

Komjáti Gedeon. 

N E K R O L O G . 

A m b r u s J ó z s e f . 
1846—1896. 

Ambrus József viszlói lelkész, 50 éves korában 
szívszélhűdés következtében hírtelen, váratlanul meghalt 
július 2-án. 

A boldogultban f.-baranyai papi testületünk egy fényes 
tehetségű tagot, társaságos életünk egy kedves alakot, anya-
szentegyházunk apostoli buzgalommal s nagy ékesen szó-
lással ékeskedő jeles lelkészt temetett el f. hó 4-én. 

Oly nehezen esik szivemnek, hogy Nekrologját kell 
megírnom és még most sem tudok megbarátkozni a szo-
morú valóval, hiszen beteg sem volt, hogy kibékülhetnénk 
halála gondolatával, családjával még együtt ebédelt, tár-
salgott . . . és két óra múlva az erős szervezetű férfiú nemes 
élete már kialudva, megsemmisülve . . . rettenetes, meg-
döbbentő !! 

Somogy-Viszlón született 1846-ban. A gimnáziumi 
osztályokat Csurgón és Nagy-Kőrösön, a theologiát Buda-
pesten végezte folytonosan az elsők között foglalván helyet. 
Siklóson káplánkodott, honnan rövid idő múlva Luzsok, 
Kovácshida s 1880-ban egyházmegyénk egyik legnépesebb 
s legjobb jövedelmű egyháza, Viszló választotta meg pap-
jának. Mindenik helyen szerették, becsülték hívei, megnyerő 
s eleganciával párosult papolásáért, egyeneslelkűségéért, 
de kormányzói tehetségének leginkább Viszlón adta jelét, 
hol a züllésnek indult egyházi életet ismét életre keltette 
s a közt a nép közt, mely oly nagy közönynyel viselke-
dett minden szép, jó és nemes iránt, fényes eredményeket 
vívott ki. 16 évi viszlói lelkipásztorkodása alatt a templom 
restaurálva, gyönyörű űj paplak épül, polgári olvasókör, 
dalárda, tűzoltóság s virágzó egyházi és községi élet alakul 
s ezekkel az alkotásokkal teszi felejthetetlenné emlékét az 
idvezült. 

Az egyházmegye is méltányolja működését. Előbb 
az al-, majd a főjegyzői tollal és tanácsbirói székkel tisz-
teli meg s a boldogult e hivatalokban is rátermettségnek 
s szép tehetségnek adja tanújelét. A társaságos életben 



vidám kedélyű, szeretetreméltó kedves ember, ki hangu-
latot kelt s az egész társaságot felvillanyozza. 

Minden szépért, jóért, nemesért hevült, buzgott és 
ha hibáról lehet beszélni — talán csak az a hibája le-
hetett, hogy agilis ember levén, a közügy, embertársai 
boldogítására célzó munkálkodásában feláldozta családja 
jövőjének biztosítását 

Családi élete egyébaránt, a házi erényeknek volt 
tűzhelye, özvegyén kívül öt gyermek siratja a jó apa 
kimultát, kik közül csak egy — Etelka, férjezett Kurucz 
Sándorné raádi lelkész neje nagykorú, a többiek kisko-
rúak s az árvaság keserű kenyerére vannak semmi nél-
kül hagyatva. 

Temetésén a tisztelet, a kegyelet adója impozáns 
módon nyilvánult úgy lelkésztársai — kik nagyon szép 
számmal jelentek meg — mint hívei részéről. Ez utóbbiak 
gyönyörű babérszalagot »a felejthetetlen lelkipásztornak* 
felírással tettek a hív pásztor koporsójára s 100 forintot 
ajánlottak a temetés fedezésének költségeire. 

A háznál Iványos Soma n.-harsányi lelkész tartott 
egy a boldogultat találóan jellemző s a résztvevőket könyekre 
indító emlékbeszédet s imádkozott a koporsó felett, a sír-
nál pedig alólírott mondott még egy utolsó Istenhozzádot 
a boldogult nevében híveinek, családjának s a jó bará-
toknak. 

Kit oly sokan szerettünk, tiszteltünk és becsültünk, 
Idvezült Barátunk! Lengjen áldás és béke sirod felett! 

Besence, 1896. július 6-án. 
Szabó Gyula, 

evang. reform, lelkész. 

RÉGISÉGEK. 
Protestáns várlelkészség Sehavnikon. 

I V . * 
Ismeretes, mily nagy támasza volt mindenkor a pro-

testáns egyháznak a Tökölyi-család. Tagjai nemcsak kard-
dal védték jogainkat, de vallásosságban is kitűntek és 
alattvalóiknak jó példával szolgáltak. 

Tökölyi Zsigmondnak kedvezett a hadi szerencse és 
elfoglalta Szepesben a Hernádvölgyben a hasonnevű falu 
mellett Schavnik várát. Első gondja volt, hogy ott prot. 
várkápolnát építsen, melyben ő és háznépe lélekben és 
igazságban imádhassa Istenét. Mikor az Istenháza elkészült, 
1669-ik évi nov. 14-én Sehavnikon kelt levelében meg-
hívta Klesch Dánielt, a XXIV. város főesperesét és Szepes-
Olaszi lelkészét,'a templom felavatásának ünnepélyes vég-
zésére. 

Klesch mindjárt másnap nov. 15-én választékos szép 
latin nyelven felel és ígéri, hogy Fontanus J. krompachi 
lelkészszel és a két bányaváros főesperesével együtt igen 
szívesen meg fog jelenni; egyszersmind ékes szavakban 

* Lásd e Lap 1887. 42. számában: »A Tökölyi-család vár-
lelkészei* ; 1889. 35. sz : »A szepesi vár és a prot. várlelkészség*; 
1891. 25 —26. sz.: ^Protestáns várlelkészség a Dunajecz váron*. 

emlékezik meg br. Tökölyi Zsigmond kegyességéről, ki 
más férfiak példájára Istennek házat épített az emberiség 
díszére és az üdv terjesztésére. 

Klesch Fontanussal együtt már nov. 23-án megér-
kezett a schavniki várba, hol a háziúr részéről tapasztalt 
szívélyes fogadtatás után, közösen megalapították a fel-
avatás rendjét. 

Másnap, nov. 24-én, a szent-háromság utáni XXIII-ik 
vasárnap oly bensőséggel, ünnepélyességgel és fénynyel 
ment végbe a felavatás, hogy arról ma már fogalmunk 
is alig lehet, s a mint érdekes és jellemző voltánál fogva 
Klesch jegyzetei nyomán a következőkben ismertetünk. 

Az ünnepi gyülekezet élén haladott hat trombitás, 
kik kellemes dallamokkal gyönyörködtették a követőket. 
Utánok következett tizenkét énekes, kiknek előadásait 
hegedősök kisérték. A zenészeket követte 12 lelkész, hármas-
hármas sorban. A lelkészek albáia fölött zöld színű, arany-
nyal átszőtt felső köpeny díszlett. A zenét felváltotta a 
lelkészek következő hymnusa, mely akkoriban az iskolák-
ban is szokásos volt: 

Sit Laus, Honor et Glória, 
Deo Patri, qui singula 
Sua creavit Gratia; 
Fovet, regitque condita. 

Honor quoque sit ejus Filio, 
Jesu Christo nostro Domino, 
Qui morte acerbissima 
Nos vexit ad coelestia. 

Honor quoque sit Sancto Pnevmati 
Nostro Sanctificatori. 
Qui nos ad verum dirigat, 
Sensus nostros aperiat. 

0 veneranda Sancta Trinitas, 
0 odoranda Sancta Unitas. 
Exaudi preces supplices, 
Et fac nos coeli compotes. 

Az így éneklő tizenkét lelkészt követte Primóczi 
Szent-Miklóssy György, udvarnagy, ki az ünnepélyen az 
intézkedő szerepet viselte Utána lépdelt Tökölyi Zsigmond 
maga födetlen fővel. Őt követték a nemesség birája, KŐ-
szeghy Gáspár, a XIII város grófja Olmützer János és a 
X lándzsások székhelyéről többen. Csak most következtek 
az udvari hivatalnokok: Györkey Gáspár, Czepcziny László 
és Tökölyi Zsigmond egyedüli leánya Sophia szül. Pog-
rany Salomea anyjával és a többi vendégek nagy száma. 
A várkastélyon kívül tömérdek protestáns, de róm. kath. 
nép is várakozott. 

Trombiták harsogása és énekek zengése között, tör-
tént a bevonulás az új templomba. Az oltár mellett fél-
körben állottak a lelkészek, kik közül Klesch főesperes az 
oltár zsámolyához letérdepelvén, így énekelt: 

Domine labia meas aperies. 
Chorus felelt: Et os meum etc. 

Deus in adjutorium meum intende. 
Chorus felelt: Domine ad adjuvandum me festina etc. 

Erre a chorus, a zenekar s az orgona kíséretével 
előaa a: Kyrie, Christe, Kyrie eleison és Klesch az oltár 
melb énekelte: Glória in excelsis Deo és a chorus felelt: 
Et j terra pax etc. 

rí collectát az oltár előtt elénekelte a helybeli schav-
ni}! elkész, az epistolát a bethlehemfalvi és az evan-
ge1- lot a kubachi lelkész, ki a Credo-t is elmondta. 

Ez oltári szolgálat után Fontanus, krompachi lelkész 
ér hét szepesi bányaváros esperese lépett az új szó-
s ie es Ján. XVII. 11. verse felett szónokolt, azután 



felszentelte a templomot az Atya-Istennek. A szent beszéd 
után szép egyházi zene következett. 

A második szónok volt Machner Márton sz.-andrási 
lelkész és a X lándzsások kerületének főesperese. Alap-
igéje volt Exod. XVII. 15. A templomot és az oltárt az 
Istenfiának szentelte. A szónoklat után előadták a Veni 
Sancte Spiritus etc. egyházi zenét. 

A harmadik szónok szintén Tökölyi uradalmához 
tartozó Krawjanból való lelkész volt. Nagyon tudós be-
szédet tartott a sz. lélekről és ennek az istenségnek szen-
telte az egész kápolnát. 

Mind a három beszéd Tökölyi kivánatára tót nyel-
ven tartatott, mert azt értette legjobban és legáltalánosabban 
a nép, ámbár eleinte ügy volt határozva, hogy az első 
beszéd magyar, a második német és a harmadik tót nyel-
ven tartassék. 

A beszédek után következett a Te Deum Laudamus 
az összes hangszerek által támogatva és kisérve. 

Az offertorium közös megállapodás szerint a három 
szónoknak ítéltetett oda. 

Az utolsó collectát és az áldást elénekelte az oltár 
előtt Ribossius Mátyás, slowienki lelkész és így követ-
kezett az: Ite Missa est, azaz: Ite Communitas dimissa est. 

Az isteni tisztelet után Kleseh főesperes latin beszéd-
ben Tökölyinek hálát mondott azon buzgóságáért, melylyel 
templomát nem valami emberi névnek, hanem az egy 
báromságos Istennek szentelte. 

Ebédre asztal mellé ülvén az előkelő vendégek, ima 
előzte meg az étkezést. A legjobb borral töltött kelyhei-
ket Tökölyinek ajánlották, még pedig I. Leopold és felesége 
Margit, továbbá a nádor, az érsek, az országbíró egész-
ségére, mindig ezzel a hozzáadással, hogy ő Felsége ural-
kodása alatt az országos törvények értelmében a protes-
tánsok élvezhessék a lelkiismeret és vallás szabadságát. 

Az asztali imák elhangzása és a gazdag ebéd meg-
köszönése után eltávoztak a vendégek ezzel az óhajjal: 
Vivát Illustris et Spectabilis Baro, Dn. Dr, Sigismundus 
Toekoelyi, vivát! 

História est testis temporum! Ebből a templomfel-
avatási ünnepélyből is következő tanúságot vonhatunk le : 

1. A mise-áldozat kiküszöbölése után, a protestáns 
isteni tisztelet lényegére, az igehirdetésre fektették Őseink 
is a fősúlyt és az adiapborák, a latin oltárszolgálat iránt 
a legnagyobb elnézéssel voltak. 

2. A reformáció nem rögtön szakított a régi szoká-
sokkai és nézetekkel, hanem a lassankénti fejlődésnek 
hódolt; erre mutatnak a papi ruhák, melyek még fehérek, 
zöldek és aranyszövetűek voltak; továbbá az érsek fel-
köszöntése és cathedraticum fizetése a szepesi kápta-
lanban. 

3. A világi urak buzgósága és áldozatkészsége a 
1 rot. egyház legnagyobb támasza és büszkesége ekkor 
teljes virágzásban volt. Ezt hirdette az új templom min-
den köve Schavnikon, úgy mint számtalan más helyen is. 

4. Schavnik egész vidékén, a Hernádvölgyben, úgymint 
másutt is a Szepességen, a prot. vallás uralkodott. Most 
pedig ezen a vidéken már egy lélek sem a mienk ^ s a 
megye más vidékén is évről-évre rohamosan fogy a f vek 
és az egyházak száma. 

5. Ámbár Tökölyi és családja és előkelő ven ?ei 
magyarul és németül is beszéltek, mégis a tót népi és 
a tót egyházra és anyanyelvére nagy tekintettel v1 k, 
midőn mind a három beszéd tót nyelven mondatott is 
igen helyesen, mert a protestantismus a község anyan 
vével áll és esik. Sapienti pauca! ^ 

6. A templom felavatási ünnepélynek tanulságos le-
írását Kleseh Dániel XIII városi főesperes és olaszi lel-
késznek köszönhetjük, ki. valamint számos lelkésztársa, 
dacára az akkori nyomdai nehézségeknek, a tudomány és 
irodalom dísze és oszlopa volt* 

Weber Samu. 

IRODALOM. 
** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-

ténete című munkából most jelent meg a 62-ik füzet, 
a melyben Gracza György a tisza-íüredi táborozás ese-
ményeinek keretében Dembinszky megbuktatását mondja 
el nagy élénkséggel számos új adat fölhasználásával. A 
füzet egykorú képei ezek: két lap Tassy Béla olmützi emlék-
könyvéből. Balogh .Tános, kongrév-rakéta gyújtója. A szol-
noki diadal 1849. március 5-én. Cavour gróf, Szardínia 
miniszterelnöke. Részlet a szolnoki csatából. Bazzini Jó-
zsef az olasz szabadsághős. 

E G Y H Á Z . 
Az erdélyi egyházkerület közgyűlése, melynek 

a nagy-enyedi theol. akadémiát megszüntető legfontosabb 
határozatáról mult alkalommal részletesen írtunk, júl. 8-án 
fejezte be tanácskozását. A július 8-iki ülésen számos 
választást ejtettek meg, ezek közt Simó Lajos földbirto-
kost Zeyk Dániellel szemben egyházkerületi főgondnokká 
választották. Az igazgató-tanács évi működéséről szóló 
jelentést tudomásul vették. A kolozsvári theol. akadémia 
iskolai törvényeit megállapították. Bethlen Gábor főgond-
nok ügyében Fejérváry Károly által indítványozott fegyelmi 
eljárással szemben Réthy Lajos ellenindítványára s Szász 
Domokos hozzájárulásával a közgyűlés napirendre tért. — 
Az egyházkerületi számadásokról szóló jelentés tárgyalá-
sánál a vagyonkezelés ellenőrzésére vonatkozólag hosszabb 
vita után elfogadták Réthy Lajos következő határozati ja-
vaslatát : 1. Utasíttatik az igazgató-tanács, hogy évi jelen-
tésében ezután számszerűleg, címenkint elkülönítve mutassa 
ki úgy a kezelése alatt álló, valamint a felügyelete alá 
tartozó egyházi és iskolai alapok és alapítványok átlagos 
és évi változásait, az összes érdekeltek tájékozása végett 
nyomassa ki ezen évi jelentésében évi számadásainak 
címenkint elkülönített végeredményeit. 2. Miután az igaz-
gató-tanács közgyűlésileg is föl volt hatalmazva, hogy a 
központi kezelés alatt álló alapok terhére és javára érték-
papírokat vásároljon és adjon el, e nemű műveleteit évi 
jelentésében tüntesse mindenkor föl, a legközelebbi köz-
gyűlésre pedig mutasson be egy áttekintést a legutóbbi 
tíz év alatt lebonyolított ilynemű műveletekről és azok 
eredményéről. 3. Már most küldessék ki egy bizottság oly 

* Lásd e tárgyban: »A szepesmegyei történelmi társulat 
millenniumi kiadványai, a választmány megbízásából szerkeszti 
clr. Demkó Kálmán; társulati titkár. I. kötet. A biblografia Weber 
Samutól 104 lap. Lőcsén, nyomatott Reisz; J. T. könyvnyomdájá-
ban 1895«. 



utasítással, hogy az állandó igazgató-tanácsnak a legkö-
zelebbi közgyűlésre a fönnebbiek szerint összeállítandó 
kinyomatott jelentését közgyűlés előtt átvizsgálva, a vizs-
gálati jelentését az igazgató-tanács jelentésével együtt ter-
jeszsze kinyomatva a közgyűlés elé. Az ellenőrzésre ki-
küldött bizottságba beválasztattak: Barcsai Domokos, 
Gvarmathy Zsigmond, Deésy Gyula, Bethlen Bálint, Török 
István és Gáli Gyula. 

Az őrségi ev. ref. egyházmegye minap Körmen-
den tartott közgyűlésén folyt le Chernél Antal újonnan 
választott egyházmegyei gondnok beiktatása. A közgyűlést 
isteni tisztelet előzte meg. melyen Eácz István kercai lel-
kész mondott imát. Ezután Somogyi Gyula esperes meg-
nyitván a gyűlést, az új gondnokot egy három tagú kül-
döttség vezette a gyűlésterembe, hol szívélyesen üdvözölték. 
Eskütétel után lendületes székfoglaló beszédet tartott. Köz-
gyűlés végeztével Chernel ebédet adott a közgyűlés tag-
jainak. 

A bánsági ág. h. ev. egyházmegye közgyűlést 
tartott Temesváron br. Ambrózy Béla felügyelő és Kramár 
Béla esperes elnöklete alatt. Az esperes imája s a fel-
ügyelő megnyitója után Zwariny lelkész tartott hatásos 
millennáris beszédet. Az esperesi jelentés egyfelől sajná-
lattal konstatálta, az »új rend« káros egyházi és vallás-
erkölcsi hatását, másfelől meg örömmel jelentette, hogy a 
nem magyar ajkú gyülekezetekben az iskola és a templom 
mily szépen magyarosodik. — A lelkészképzés szőnyegen 
levő reformjára vonatkozólag a közgyűlés azt a véleményt 
nyilvánította, hogy az egyesítendő központi papnöveldét 
nem Pozsonyban, hanem Budapesten, az egyetemmel kap-
csolatban kell felállítani. 

A ruszti evang. egyházból írják: Hitbuzgóságá-
nak és ritka áldozatkészségének fényes jelét adta a ruszti 
evang. egyházközség. Egyhangúlag hozott határozattal ki-
mondotta, hogy díszes templomához tornyot építtet s az 
építkezést — tornyot millenniumi emlékül bírni óhajtván 
— még ez évben megkezdi, egyúttal jeles műépítészt meg-
bízván megfelelő terv elkészítésével. Ezen határozat ki-
mondása után jelentkezett négy egyháztag, kik az egy-
háznak háiom új ércharanggal — 1798 kgr. összsúly —-
s a hozzávaló vertvas-harangállványnyal kedveskedtek, 
névszerint: Wapp Károly és neje Franz Paulin a nagy-
harangot 1514 frtnyi o. é. értékben; id. Kraft János, 
János, Samu, Frigyes és Károly fiaival a középnagyságút 
748 frtnyi értékben; özv. Kleinráthné Friderika úrnő 
Vilma és Karolin leányaival a kis harangot 400 frt érték-
ben és Wapp Lajos a vertvas-állványt 550 frt értékben 
ajándékozván az egyháznak. Schrörk Katalin hajadon 
pedig kinyilatkoztatta, hogy a toronyórát szerzi meg. 
Ifj. Kraft János és Wenzel Pál presbyterek a hívek közt 
önkéntes gyűjtést eszközölvén, ezen gyűjtés 6000 forintot 
eredményezett — a tehetősb tagok 600—50-ig, a sze-
génysorsúak 50—1 frtig adtak — mely összeg a koráb-
ban gyűjtött 7000 frtnyi tőkéhez csatoltatván, az építési 
tőke egyszerre 13.000 frtra szaporodott. Ezen összeg meg 
az egyház ifjai által hetenként eszközöltetni szokott úgy-

nevezett > kis gyűjtés« által növeltetvén, jelenleg már is 
mintegy 14,000 frtot tesz. Ugyanezen közgyűlés a lelkész 
fizetéset 100 frttal emelte. A tanítóknak a millenniumi 
kiállítás megtekintésére 50 forintot szavazott meg, s egy 
díszbibliának megszerzését — templomi millenniumi em-
lékül — határozta el, melybe az egyház hivatalnokainak, 
presbytereinek s összes élő tagjainak névjegyzéke, s a 
millenniumi ünnepélyek pontos leírása bejegyeztessék. 

Egyházi aranykönyv. A h.-vécsei ág. hitv. evang. 
egyházközség a G, A.-egyesület schleswig-holsteini főegy-
letétől, honnan pár hónappal ezelőtt 5407 márka segélyt 
kapott, most ismét nagy adományban részesült. Kapott 
ugyanis nevezett főegylettől f. hó 9-én érkezett küldemény-
ben: egy drb vörös posztó oltárterítőt, felső takaróval, 
két drb fehér oltárterítőt, egy drb oltár elé való szőnyeget, 
egy drb ezüst keresztelő medencét s kannát, egy drb tokba 
zárt, betegek áldoztatására szánt urvacsorai szent edénye-
ket, két ezüst gyertyatartót, egy ezüst kelyhet, egy ezüst 
ostyatartót, egy ostyatányért, egy ezüst művészileg kifara-
gott fakeresztet, egy ezüst díszes, oltárra szánt bibliát. 
Ez ajándékok összértéke 900 márka. Küld még nevezett 
egylet az egyháznak oltárépítésre 405 márkát. H.-vécsén 
most templom, torony, iskola paplak újra épül. 

I S K O L A . 

Az egyetemes tanügyi kongresszus befejező összes 
ülésén, július 8-án, Alexander Bernát tartott tartalmas 
előadást ily címen: »Az iskolsa belső élete«. Ebben azt 
a vezéreszmét domborítja ki: Az iskola belső életének 
szervezésében az erkölcsi szempontnak kell dominálni. 
Legféltékenyebben őrzendő javunk a nemzet erkölcsi ereje, 
ezt bízzuk az iskolára s azt várjuk tőle, hogy tudatosab-
ban őrizze és fejleszsze azt, mint eddig tevé«. Majd óva 
int: »Vallás és erkölcs belső viszonyban vannak egymás-
hoz, és csak mert az iskola erkölcsi feladatával nem sokat 
gondoltunk, törődtünk oly keveset a vallásoktatással®. Végül 
e szép szavakkal végzi: Az a régi szózat: nyelvében él 
a nemzet, e szent háromsággá tágul: Nyelvében él a 
nemzet és történetében és erkölcsében«. A korszakos 
kongresszust Hemrich Gusztáv elnök lendületes záróbe-
széddel rekesztette be. 

Évezredi aranykönyv. Tápió-Szent-Mártonban az 
évezredi ünnep alkalmából Szentkirályi Kálmán földbir-
tokos 800 frtos, Kubinyi Lajos földbirtokos pedig 600 
frtos alapítványt tett az ág. h. ev, népiskola javára. — 
Andrássy Dénes gróf a luckai ref. iskolának 200 frtot, 
a bekenyei ág. ev. egyháznak 1000 frtot adományozott. 

Az ág. ev. tanítók országos egyesületet alkottak 
a tanügyi kongresszus alkalmából az evangelikus gimná-
zium dísztermében. Az ülést Péterffy Sándor korelnök 
nyitotta meg, s lelkes beszédben buzdította hazaszeretetre 
a tanítókat és kérte őket, hogy a nemzeti ügynek továbbra 
is teljes erejükkel szolgáljanak. Azután köszönetet mondott 
azoknak, a kik az országos egyesület létesítését kezdették, 
névszerint Polgár József és Faívay Antal igazgató-tanítók-



nak. Az egyesület célja lesz a magyar királyság ág. ev. 
tanítóinak összeségét országos egyesületbe tömöríteni és 
bennök az összetartozás érzetét növelni. A tanítás és neve-
lés elméleti s gyakorlati tökéletesítésén munkálkodni; az 
egyházias szellemet ébrentartani, az egyház intézményei 
iránt érdeklődést kelteni s fejleszteni, lelkészei s más hiva-
talos tényezői irányában a testvéries jó viszonyt ápolni 
és fokozni. Az egyházi és iskolai életben fölmerülő neve-
lési és közoktatási kérdéseket figyelemmel kisérni, beható 
tárgyalás alá venni s azokra nézve véleményt nyilvání-
tani, megjelölve minden üjabb intézkedésnél az evang. 
tanítók működési körét; minden törvényesen megengedett 
eszközzel arra törekedni, hogy az evang. tanító-kar, úgy 
egyenként, mint összeségében, az egyházi alkotmány kere-
tén belül méltó helyet foglaljon el az egyházi, de különösen 
a tanügyi kormányzatban. Ezután megválasztották Fabiny 
Teofil volt igazságügyminisztert tiszteletbeli elnöknek és 
Pazár István indítványára Péterffy Sándort elnöknek. 
Fabinyért küldöttség ment és lelkes éljenzés közben kísérte 
a terembe. Péterfiy beszédet intézett Fabinvhoz, kérvén 
őt, hogy vegye kezébe az ev. tanítók zászlóját és segítse 
diadalra törekvésüket. Fabiny köszönetet mondott a meg-
választásért, de azt hiszi, hogy agg kora miatt nem lesz 
képes az országos egyesület ügyeit sikerrel vezetni. Erősen 
bízik azonban az egyesület élén álló férfiakban, a kik 
nemes buzgalmuknak már eddig is annyi jelét adták, hogy 
meg fognak küzdeni az előálló nehézségekkel és a nehéz 
föladatot megoldják. Végül Isten áldását kérte az egye-
sületre. Horváth Sándor ev. lelkész szólalt föl ezután szép 
beszédben üdvözölve az egyesületet. Most következett az 
egyesület szervező bizottságának megválasztása. Falvay 
indítványára öt tagú központi bizottságot és azonkívül 
kerületi bizottságokat választottak, a melyek a közép-
ponttal szoros összefüggésben lesznek. Polgár József tolna-
hidegkuti tanító előterjesztette a kántortanítók sérelmei és 
a nyugdíj ügyében folytatott tanácskozások eredményéről 
szóló és a miniszternek átadandó iratot. Simkó Endre 
indítványára elhatározták, hogy az evangélikusok egyházi 
közlönyeit egybeolvaszszák és egy nagy lapot szerkeszte-
nek, a mely az egész hitfelekezet érdekeit szolgálja. Péterffy 
kérte a gyűlést, hogy a megalakulásról értesítse Prónay 
Dezső bárót, továbbá az összes püspököket és felügyelőket. 
Azután megválasztották a kultuszminiszterhez menesztendő 
küldöttséget, a mely arra fogja kérni Wlassicsot, hogy az 
evangelikus tanítók hódolatteljes üdvözletét ő felségének 
adja át. A gyűlés végén az evangelikus tanítók elénekelték 
a Szózat-ot és lelkesült kedvben oszlottak szét. 

A róm. katholicismus gyarapodása Debrecen-
ben. Sokszor adtunk már hírt arról, hogy utóbbi időben, 
főleg mióta Wolafka püspökplebános forgolódik a kálvi-
nista Rómában, ott a katholikusok szokatlan módon erős-
bödnek. Kivitték, hogy a város 100.000 frtot ád a piarista 
algimnáziumnak főgimnáziummá fejlesztésére. Állítottak 
egy felsőbb leánynevelő-intézetet (alapítójáról nevezve 
Svetits-intézet), mely a mi asszonyunkról nevezett szegény 
iskolanővérek vezetése alatt 1896. szeptember 1-én nyílik 
meg rendkívül kevés tandíj (évi 20 forint) mellett inter-
nátussal egybekötve. Sajnos némely prot. szülők is alig 
várják, hogy az iskola megnyíljék és leányaikat oda vihes-
sék. Wolafka aranyhegyeket igér, de e nélkül is a kál-
vinistáknak megvan az a rossz szokásuk, hogy minden 
esetben jobban szeretik a másét, mint a magukét. 

A nagyenyedi theologiai akadémia megszün-
tetése, mint Lapunknak írják, nagy elkeseredést szült a 
városban. Az ott megjelenő »Közérdek* gyászkeretben 
közli azok neveit, kik az egyházkerületi gyűlésen a theo-

logiai akadémia ellen szavaztak. A város polgársága július 
12-én a sétatéren, azon a helyen, a hol az enyedi theo-
logusok a város védelmében hős halállal véreztek el és 
a hol sírjokat az idén épített emlék díszíti, Török Dániel 
volt városi főispán elnöklésével látogatott népgyűlést tar-
tott. A népgyűlés erélyesen fogalmazott határozati javas-
latot fogadott el, melyben kijelentik, hogy a kollégium 
épségét legjobb erejükből megvédelmezni igyekeznek ; hogy 
e végből Nagy-Enyed városa és Alsó-Fehérvármegye tá-
mogatását kikérik; s hogy sajnálatuknak adnak kifejezést 
a fölött, hogy Nagy-Enyed városának oly hűtlen fia szü-
letett, mint a minő Szász Domokos püspök. A népgyűlés 
aztán tüntetést rendezett, miközben zajosan abcugolta 
Szász Domokos püspököt és Herepei nagyenyedi tanárt, 
ki szintén Nagy-Enyed ellen szavazott. 

GYÁSZ ROVAT. 

f Beecher-Stove asszony, a világhírű amerikai 
írónő 84 éves korában meghalt New-Yorkban. 1812. június 
12-én született Litchfieldben, hol atyja ref. lelkész volt. 
1836-ben férjhez ment Stove theologiai tanárhoz, a kinek 
nevét leánykori nevével egyesítette könyvein. Világhírét 
nálunk is népszerű regénye: a »Tamás bátya kunyhója« 
szerezte meg, mely erőteljes társadalmi regény 1852-ben 
jelent meg először, s négy év alatt hatszázezer példány-
ban terjedt el. Minden művelt nemzet nyelvére lefordít-
tatott s szerzőjét ünnepeltté tette a föld kerekségén. Lel-
kész volt az atyja, lelkész a férje s egyik fia ma is 
hírneves lelkész az Egyesült-Államokban. Ennél töltötte 
elaggott éveit a tisztes matróna. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A király dr. Fináezy Ernő 

középiskolai igazgatónak a tanügy terén szerzett érdemei 
elismeréseül a királyi tanácsosi címet adományozta. — 
A marosi ev. ref. egyházmegyében esperessé egyhangúlag 
Ravasz János mezőbándi lelkészt, főjegyzővé Dali Jánost, 
számvevővé Magyari Dánielt, tanügyi előadóvá Nagy 
Józsefet választották meg. — A kárpátalji ág. hitv. ev. 
esperességben felügyelőnek dr. Szontagh Miklós királyi 
tanácsost, főesperessé Sehönwiesner János nagyszalóki 
lelkészt, alesperessé Székely Gyula nagylomnici lelkészt 
választották meg. — Zirzen Janka a budapesti polgári-
iskolai tanítónőképző-intézet hírneves igazgatója, hajlott 
korára való tekintetből nyugalomba vonult, mely alkalom-
ból a király megengedte, hogy a jeles igazgatónőnek a 
nőnevelés terén szerzett kiváló érdemeiért a legfelsőbb 
elismerés nyilváníttassák. — Utódjává a kultuszminiszter 
Lázámé-Kajsztner Jankát, a kolozsvári állami tanítónő-
képző-intézet igazgatóját nevezte ki. — Szöts Farkas, a 
budapesti theologiai akadémia igazgatója és Lapunk fel. 



szerkesztője egészsége helyreállítása végett e hó 19-én 
négy heti tartókodásra fürdőbe utazott; távolléte alatt 
mind az intézet igazgatásában, mind a Lap szerkesztésében 
dr. Szabó Aladár theol. tanár helyettesíti. — A közokta-
tási miniszter VojtJcó Pál, Bothár Dániel és Stromp 
Gyula tanárokat szerződési jogon a soproni ág. hitv. ev. 
főgimnáziumhoz rendes tanárokká nevezte ki. — A debre-
ceni ev. ref. főgimnáziumnál a Géresi Kálmán eltávozásá-
val megüresedett tanszékre hárman pályáztak, ú. m. Hegyi 
József h.-nánási, dr. Peczkó Ernő miskolci kath. (most 
tért át) és Lányi Lajos mezőtúri gimn. okleveles tanárok. 
A választás f. hó 28-án lesz. 

* Lelkészeink budapesti kiállítási szállásáról 
Nagy Sándor ágyai lelkész részletesebb leírást küldött be 
hozzánk, melyben elmondja Budapestre utazását, négy 
napi itt tartózkodását, negyedmagával itt tett költségeit, 
(melyek összege négy személynek négy napig a fel- és 
leutazással együtt 61 frt 56 kr.) s azután a theologiai 
szállásról így í r : »Az itteni szállásra vonatkozólag szük-
ségesnek tartom megjegyezni, hogy minden szobában 2, 3 
és 4 ágy van, szalmazsákkal, madráccal, egy-egy párná-
val és lepedős paplannal ellátva. A tisztaság és a szük-
ségesekkeli kiszolgálás kielégíti itt a legnagyobb követelést 
is. Az a hajlottkorú nő. az intézeti gazdasszony, a ki itt 
a szobákat ágyneművel s ha kell, a vendégeket reggel, sőt 
este is kávéval ellátja s a tisztogatást eszközölteti, olyan 
szolgálatra kész előzékenységgel forgolódik az elszállásol-
tak körül, a milyet otthon is csak egy jó háziasszony 
mutat fel vendégeivel szemben. Az ágyneműek minden 
vendég eltávozása után mosás alá kerülnek s az új ven-
déget űj ágynemű várja. Lehet itt egy nagy pohár kávét 
s egy kiflit kapni 10 krért nemcsak reggel, hanem — 
előre megrendelve — bármikor is. Vacsorálni is lehet az 
általa hozatott szalámi-, turó- és gyümölcsfélékből úgy, a 
hogy kinek-kinek tetszik. Az a ki így tesz: sokat meg-
takaríthat abból is, a mit én nem takarítottam meg. Én 
a magam részéről hálás köszönetet mondok itt a nyilvá-
nosság előtt mindazoknak, a kik az itteni lakásokat adják! 
Köszönettel adózom az itt folytonosan rendezkedő szenior-
nak. Köszönöm azt a sok szívességet a mit az ittlakó jó 
gazdasszony közlött a legnagyobbb készséggel velünk 
mindannyiunkkal. A ki itt otthon nem érzi magát: annak 
nincs igazi otthona saját lakásán sem. Agya, 1896. júl. 9. 
Nagy Sándor, ev. ref. lelkész. 

* A sárospataki főiskola akadémiai ifjúságának 
33 tagból álló része — a gimnáziumi ifjúság 120 főnyi 
csapatával egyidejűleg — úgynevezett tanulmányi kirán-
dulást rendezett e hó 1—4. napjain az ezredéves kiállítás 
megtekintésére. A csoport élén dr. Tüdős István theol. 
tanár állott. A fővárosba felrándult ifjúságnak a főiskola 
nevével és címével ellátott fehér karszalagos tagjai mél-
tánylandó igyekezetet fejtettek ki arra nézve, hogy a rövid 
három napos tartózkodás alatt minden arra valót meg-
tekintsenek, s ez okból a lótás-futásból bőven kijutott a 
lelkes csapatnak. A tulajdonképeni kiállítás tüzetesebb meg-
szemlélésén kívül magában a fejlődő világvárosban is meg-
látogattak egyes nevezetesebb intézetet. így többek közt 
az egyetemet, a ref. theologiát, az új- és a Sándor-utcai 
országházat, mely utóbbiban Illyés Bálint orsz. képviselő 
fogadta rendkívül szívesen és előzékenyen a pataki ifjú-
ságot s kalauzolta a különböző helyiségekben. No, de ki 

is jutott neki bőségesen a csapat őszinte éljeneiből. Mintegy 
14 ifjú meglátogatta a »Magyar Hirlap« szerkesztőségét, 
hol úgy az egész redakció, mint különösen a fel. szerkesztő: 
Fenyő Sándor fogadta nagy örömmel és barátsággal az 
ifjakat, kik kitűnően találták magukat a szives fogadtatás 
közepette. A nyomdai berendezések megtekintése után — 
már csaknem hajnal felé — Fenyő Sándor szép és meleg 
szavakban búcsúzott el lelkes vendégeitől. Az ifjúság a 
kiállítás területén, a kitűnő konyhájú »Debreceni csárdá-
ban* étkezett; s 3-án este meglehetős fáradtan és törő-
dötten szállott fel a vonatra a kis csapat lelkében a kiál-
lításon szerzett gazdag és változatos élményeivel, erősen 
dúdolgatva a költőnek emez elismerő sorait: »Jaj be szép 
az a Pest, Istenem, de szép!« . . . (i. zs. b.) 

Pályázat tanári állásra. 
A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lgeeumnál üresedés-

ben levő classika-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 frtnvi ötöd-
éves pótlék, mely 300 forintnál magasabbra nem emel-
kedhetik. 

Okleveles tanár hiányában ez 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 augusztus 3-ig 
nyújtsák be dr. Tátray Gergely lyceumi felügyelő úrnál. 

l — a A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lyceum felügyelősége, 

P á l y á z a t . 
A külső-somogyi egyházmegyébe kebelezett nagy-

szokolyi egyházban halálozás által megüresedett lelkészi 
állásra, melylyel a hivatalos kimutatás szerint 1415 frt 
87 kr. fizetés van összekötve, s mely annálfogva II. (másod) 
osztályú, pályázni kívánók lelkészi minősítvényükkel s szol-
gálati bizonyítványaikkal felszerelt pályázati kérvényüket 
f . évi augusztus hó 23-ig Bocsor Lajos külső-somogyi 
espereshez (Tengőd) küldjék be. 

Halas, 1896. július hó 11-én. 

Szász Károly, 
dunamelleki ref. püspök. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-

názium igazgatótanácsa a rajzoló-mértan-geomelriai tan-
székre pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak protestáns vallású, a kijelölt tanszakra 



képesített okleveles tanárok, vagy tanárjelöltek; a meg-
választott tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek kö-
teles tagja lesz. 

A rendes tanár fizetése 1000 frt törzsfizetés, 200 frt 
lakpénz az egyházi pénztárból havi részletekben előre 
kiszolgáltatva és négy ízben 50—50 frt ötödéves korpót-
lék. A tanárjelölt fizetése 800 frt, szintén előleges havi 
részletekben. 

Pályázók folyamodványaikat folyó évi július 25-ig 
álólirott elnökségnél nyújtsák be. E folyamodványukban 
életkoruk, vallásuk, családi állapotuk, hadkötelezettségi 
viszonyaik, képesítésök, eddigi netaláni alkalmazásuk ok-
mányokkal igazolandók. 

A megválasztott tanár egy évi sikeres működés után 
állandósíttatik, hivatalát folyó évi szeptember l-jén tar-
tozik elfoglalni. Szükség esetén köteles más rokon tantár-
gyakat is túlterheltségének kikerülésével előadni. 

Kelt Kisújszálláson az ev. ref. főgimnáziumi igazgató-
tanácsának 1896. évi június 27-én tartott ülésében. 

2 - 2 

Gulyás Lajos, 
ev. ref. lelkész, ig.-tan., elnök. 

P á l y á z a t 
segédlelkései állásra a makói ev. ref. egyházban. 

Fizetés : 
1. Készpénzben az egyháztól évenkint 600 frt. 
2. Anyakönyvezésért mintegy 30—40 frt. 
3. Egy szobából álló lakás a lelkészlakon. 
4. Egy öl puha tűzifa. 
5. Makó városától 50 frt, a polg. leányiskola növen-

dékeinek vallástanításáért. 
Pályázók a választás előtt tartoznak magukat az 

egyháztanács által később kitűzendő határidőben egy próba-
szónoklattal bemutatni. 

Kérvények beküldési határideje f . é. július hó 20, 
Makó, 1896. június 27. 

3 — 3 Az ev. ref. egyháztanács. 

Pályázat tanári állásokra. 
A szarvasi ág. ev. főgimnáziumnál két tanári állás 

betöltendő. 
1. A magyar-német tannyelv és 
2. A természetrajz-földrajz. 

A mindkét tanszékre alkalmazandó évi díja 1200 frt 
törzsfizetés, 250 frt lakáspénz, 100 frtos ötödéves pótlék, 
mely oklevéllel bírónak alkalmazási idejétől számíttatik, 
s az országos tanárnyugdíjba belépés joga és kötelezettsége. 

Csak ág. ev. vallásúak bírnak kilátással rendszere-
sítésre. s oklevelesek előnyben részesülnek. 

Nem oklevelesek csak helyettesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 frt és 100 frt lakáspénz. 

A pályázók szükséges és szokásos irataikat a nmélt. 

m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumra címezve 
július hó 9-ig alólírotthoz terjeszszék be. 

A pályázókból hármat ajánl az iskola kormányzó-
sága a nmlt. vallás és közoktatási minisztériumnak kine-
vezésre. 

Szarvason, 1896. június 18 án. 

Mikolay Mihály, 
3 - 3 felügyelő. 

Pályázat tanárságra. 
A hódmezővásárhelyi reform, főgimnáziumnál egy 

helyettes tanárságra, melyhez a történelem és latin nyelv, 
esetleg valamely ezekkel rokon tárgy tanítása van kötve, 
900 frt évi fizetés mellett pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak tanárképezdét végzett vagy okleveles 
református tanárjelöltek, kik is végzett tanulmányaikról, 
képesítettségökről, vallásukról, életkorukról, eddigi alkal-
maztatásukról. egészségi és hadkötelezettségi állapotukról 
szóló bizonyítványaikat a folyó hó 25-ig alulírt hivatal-
hoz küldjék be. 

A megválasztott egyén folyó évi szeptember l-jén 
köteles elfoglalni hivatalát. 

H.-M.-Vásárhely, 1896. július hó 3-án. 

2 - 2 A ref. egyház elnöksége. 

P á l y á z a t . 
A békési ev. ref. hat osztályú gimnáziumban egy 

megüresedett tanszékre pályázat hirdettetik. 
A megválasztott tanárnak főtantárgya a német nyelv 

lesz, miért is a német nyelvből képesítettséggel kell bírnia. 
A német nyelv mellett heti 23 óraszámig más tan-

tárgyat is köteles tanítani. 
Évi fizetés: 1200. azaz egyezerkétszáz o. é. forint, 

évnegyedenként előre fizetve. 
Okleveles, vagy középiskolai törvény értelmében jogo-

sított egyén egy évi sikeres működés után állandósíttatik, 
oklevél nélküli pedig sikeres működés esetén is csak akkor, 
ha a törvényszabta idő alatt az oklevelet megszerzi, díja-
zása azonban az ilyennek is a fentebb kitett összeg lesz. 

Az állandósított tanár az országos tanári nyugdíj-
intézetnek köteles tagja. 

Megjegyeztetik, miszerint a gimnáziumnak állami 
segélylyel VIII. osztályúvá fejlesztése tárgyában a magas 
minisztériumhoz a felterjesztés megtétetett s az ügy ked-
vező elintézése esetén a tanári fizetések annak megfelelő-
leg fognak rendeztetni. 

Kellően felszerelt pályázatok f . évi aug. 9-ig alól-
írotthoz küldendők. 

Békés, 1896. július hó 15-én. 
Szegedi Károly, 

1—2 
ev. ref, lelkész, a gimnáziumi igazgató-

tanács elnöke. 
ÍIORNYANBZKY VIKTOR KÖNYVN YOMDA-U BIJDAPKSTEN. 



PROTESTÁN 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerke$zt$siég : IX. kerillet, Pipa-utca Ü3. szám., h o v á a k é z i r a t o k 
c i m z e n d ö k . 

Kiiidó-hivatal : 
Uornyánszkj) Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á a z e l ö f i z . és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési árn : 

Félévre: 4 frt SO kr; e g é s z évre : 9 /W. 

Egyes szám ára itO kr. 

R i a d ó . 

Ébred j fel én nemzetem! 
Ébred j fel, mert gonosz ellenségek közelí-

tenek feléd! Jobbról és balról gyülekeznek, hogy 
akkor veszítsenek el, a mikor azt hitted, hogy 
a dicsőség fájának á rnyékában megpihenhetsz . 
Vigyázz, mer t a pihenés, kivált a gondtalan, 
könnyelmű pihenés ideje nem érkezet t el. Harc 
vár reád! Nem lándzsákkal és nyilakkal folyta-
tott harc, hanem a szellemi fegyverek forgatása. 
Dicsőbb harc, mint a régi, de töbh ' önmegtaga-
clást és éberséget igényel. 

Egyfelől a vakliit közéig. A sötétség árnya, 
huhogó madaraival , egyre rémesebbé lesz. Elide-
genítet te a vallástól gyermekeidet , meggyűlöltet te 
veled a keresztyénséget , mer t maga l o p ó z o t t a 
keresztyénség helyére s e l takar ta szemeid elől 
azt a dicsőt, azt a fenséges szent alakot, a ki 
éret ted is szenvedet t s drága véré t éret ted is 
ontotta, a kinek teljes hatalom adatot t mennyen 
ós földön s mégis éret ted ember r é lett, mer t 
nagyon szeretett . E fenséges alak azért követelt 
tőled s követel ma is engedelmességet , mer t 
tudta, hogy a Sátán ós a világ ha ta lmában tönkre 
mégy, mer t boldogítani akart , mer t az Isten fiai-
nak dicsőséges fényességébe akar t felemelni. És 
ime a vakhit szelleme előbb nagyra növelte a 
hitet lenséget s most vissza akar hódítani a teljes 
rabszolgaságba, feltétlen engedelmességet saját 
maga számára követelvén. Ijesztget, hogy a hitet-
lenség rémei széjjeltépnek s a r ra bíztat, hogy az 
ő kar ja i közt sorvadj el. 

Jaj néked nemzetem, ha hallgatsz szavára ! 
Jaj néked, ha a fényt az árnytól, a dicső ere-
detit a torzképtől meg nem tudod különböztetni. 
Ragadd meg azért a krisztusi igazságot és szaba-
dítsd ki még azokat is a vakhi t hatalmából, a 
kik rabigája alatt görnyedeznek. 

De vigyázz, hogy míg a vakhit ellen küz-
desz, a hitet lenség körmei közé ne kerülj. Óhr 

csak törekedj igazán a Krisztusi elvek megvaló-
sítására, csak munkálj , buzogj, lángolj, hogy a 
szó és az élet tiszta legyen, hogy honáru lónak 
tekintessék az, a ki az erkölcsiséget részegeske-
cléssel vagy paráznasággal aláássa, csak harcolj, 
hogy a gazdag a nyomorultat el ne nyomja, csak 
irtsd a képmutatás t , hogy senki meggyőződése 
ellen ne szóljon, ne írjon és ne tegyen : majd 
meglátod, hogy ezer akadályba ütközöl s meg-
érzed, hogy nem egy távollevő, homályos Isten, 
nem egy képzelődő, bölcs ós jóravaló zsidó rabbi, 
hanem a testben megjelent Isten, a ha ta lmas 
Megváltó, az élő Krisztus, a ki meggyőzte a 
bünt és a halált az szabadí that meg; az adhat 
diadalt . Csak következetesebben alkalmazd a 
Krisztus morál ját s majd kinősz a hitétlenségből 
hamarosan. 

Igy-így édes nemzetem, állj a Krisztus szol-
gálatába. Szólíts fel mindenki t a munká lkodás ra 
az Isten országában, mer t a Krisztus nem néma 
bálványokat és tétlen nézőket akar a lelkészek 
körül , hanem azt akarja , hogy a maga tehetségei 
szerint valami módon — természetesen külön-
böző módon — de mindenki munkálkodjék . Es 
a lelkészek helyzete is nem akkor lesz dicsősé-
ges, ha ők azt követelik, hogy senki az ő prédi-
kálásuk folytán meg ne térjen, Isten munkatár-
sává ne legyen, hanem akkor, ha a lelkészek 
egy lelkes és hozzáértő sereggel indulnak a 
vakhi t és hi tet lenség megtörésére . Ne félj, há t 
ón nemzetem, mer t az Isten a te erősséged! 
Csak a r r a vigyázz, hogy a Krisztus erősítő, 
ébresztő, tanító, térítő, felvilágosító megszentelő, 
intő, bátorító, segítő, könyörülő erőit ezer meg 
ezer férfi ós nő vigye széjjel mindennap. 

Ez az igazi javulás és felvirágozás ú t ja ; ez 
az evangeliumi egyházak felélesztésének útja. Es 
ha er re törekszünk, még csak gondolatképen sem 
jelenik meg előttünk többé az a halált hozó 
centralizálás, a mely most evangelikus, test-
vére inket aka r j a megejteni. Az erők elforgácsolá-



sát mi sem szeret jük ugyan, de már mégis: egy 
theol. intézet az egész magyar ev. egyháznak, 
ez túlságosan kevés. A kétségbeesés centralizá-
lásának lehetne ezt nevezni. Tessék előállani 
az egyház gazdag tagjainak s mind a három 
intézetet emelni. 

Es ha lesz pezsgő hitéletünk, a ref, theologiai 
képzést nem akar juk majd az á l lamra bízni, 
mer t a magyar állam eszmei dicsősége ugyan 
igen nagy, de a magyar ref. theol. t anárokat 
ugyan pár tkormány — mert a valóságban ez 
lenne — ne nevezze ki soha.* 

Ha a Krisztus életadó erői á t jár ják az or-
szágot, akkor a theol. akadémiák gócpontjai lesz-
nek az evangeliumi tevékenység ezerféle nemé-
nek s csak mint államtól, (kivált míg az az 
evangeliumi igazságokat el nem ismeri) függet-
len testületek lehetnek azok. Hanem theologiai 
akadémiá inknak akkor nem szabad a fát maguk 
alatt vágniok s meg kell érteniök, hogy a XlX-ik 
század végén sem száraz tanok, sem képtelen 
theoriák, sem meddő kritizálások ugyan a mozgó-
pezsgő közéletet megnyerni s vezetni nem képe-
sek. Az intelligenciát vezetni nem képesek, mer t 
annak, hacsak az élő Krisztus előtt meg nem 
hajol, a száraz tanok és a kritizáló vallás se kell, 
a köznépet pedig szintén nem, mer t az meg — 
eltekintve egyes túlzóktól — az igazi isteni 
Krisztust megtagadni nem hajlandó. 

Lehel jenek azért a theol. akadémiák új és 
éltető, igaz, gyakorlat ias keresztyén szellemet a 
közönségbe, ne gyengítsék a theologusok at, a 
lelkészeket, hanem adjanak nekik segítséget, hogy 
a bűn ezerféle nemével megküzdhessenek, akkor 
majd virágozni fognak az akadémiák s virágzik 
az egyház és élni fog a nemzet, mert a Krisztus 
evangeliuma lészen ereje. 

Se. A. 

A konfirmáció reformja. 
II. 

De nem kevésbbé indokolt a reform az oktatás tar-
tamát illetőleg. Ugyanis a közszokás szerint a konfirmációi 
oktatás a böjti időszakban történik. Kezdődik vagy ham-
vazó szerdán vagy Invocavit vasárnapján s nap-nap után 
szakadatlan egymásutánban tart virágvasárnapig vagy zöld 
csütörtökig, tehát rendes körülmények között az oktatás 
30—35 napra terjed. 

* Már engedjen meg Főszerkesztő úr. De tudom, hogy e 
különvéleménynek helyt adott volna Lapjában, ha itthon lett volna 
is. Én nem bánom, ha a román és szerb theologusokat az állam 
neveli, de mi csak legyünk megelégedve az evang. reform, egyház 
megbízásával. Nem tudom, oly nagy szükségünk van-e a doktori 
címre (én megvallom, nagyon sajnálnám, ha értékemet ez adná meg),' 
de mi theol. akadémiáinkon is adhatunk doktori címet, ha érvé-
nyesítjük jogainkat, mint pl. a bécsi prot. theol. fakultás, a mely 
az egyetemmel semmiféle összeköttetésben sincs, osztogat. Ss. A. 

Én ezt az időt nem találom szerencsésnek, s azért 
alkalmasnak sem a konfirmációi oktatáshoz. 

a) A konfirmándusok a kik rendesen az elemi iskola 
Vl-ik osztályából kerülnek ki az iskolában amúgy is eléggé 
el vannak foglalva, úgy hogyha még a konfirmációi pen-
sumot is lelkiismeretesen fel akarják dolgozni, illetve meg-
tanulni, akkor ez nem eshetik meg az iskolai tananyag 
károsodása nélkül; csakhogy rendesen az ellenkezője szokott 
történni ; mert sok tanulni való volt az iskolában a gyer-
mekek a konfirmációhoz csak felületesen készülnek, mert 
hát a lelkész legfeljebb szelíd szemrehányást tesz, holott 
az iskolában meg is büntetik a mulasztásért; de minden 
körülmények között a növendékre nézve az új tárgy ter-
hes. De ettől eltekintve 

b) a konfirmációi oktatás az iskolai időn túl szokott 
tartatni, tehát akár a délelőtti három óráig tartó lecke utáni 
időt veszszük, akár a délutánit, mindkettő már arra az időre 
esik mikor a lélek ellankadt a figyelem elfáradt s a lélek 
ha kész is, de a test erőtelen. Feszült figyelmet még az 
érettebb gimn. ifjúságtól sem követelhetnénk. Nem csoda, 
hogy a gyermekek türelmetlenségüknek különféle jelét ad-
ják s örülnek, ha az órának, a mely esetleg hosszabbra 
is nyúlik, vége van. 

c) Nem alkalmas ez az idő speciálisán hazai viszo-
nyainkra való tekintettel azért sem. mert ekkor folyik 
javában a tavaszi munka, a gyermeknek is a szive, lelke 
ott kinn van az ifjuló természetben, ott találja vágyainak 
világát, ott játszik, futkos, virágot keres vagy pillangót fog, 
szóval ott »űzi gyermekjátékait« s most a helyett, hogy 
mikor az alig várt idő elközelgett, hogy az iskolában el-
mondhatja a záró imát, kisebbkorú pajtásai már is vidá-
man repülnek a játszó helyre, ő is velők tarthatna, ime 
most neki újra imádkozni, énekelni s egy hosszú órát 
komolykodni kell, holott a konfirm. oktatás annyi alkal-
mat sem nyújt a lelkületének megfelelő sőt szükséges vi-
dámságra, mint az iskola: (Nem is jó konf. oktatás az. 
Szerk.) de a szülő is szeretné a gyermeknek hasznát, 
venni s ime ebben új akadály a konfirmáció. 

Ha azt mondják, hogy a konfirmációt ez időszakban 
ép azért célszerű tartani, mert ez kényszeríti a gyermeket 
az iskolába járásra, ez a vélemény alapjában el van hi-
bázva. E vélemény teljesen szem elől téveszti, hogy a kon-
firmáció öncél — hogy mint ilyennek az iskolatartással 
semmi köze nincs — s hogy ez által az öncél helyett; 
eszköznek alacsonyíttatik le, a mi az esetleg ellene támad-
ható kedvetlenségben, hogy ne mondjuk, ellenszenvben 
bosszulja meg magát. Avagy nem alkalmas-e a kofirmációi 
oktatás ilyenforma gondolatok keltésére: »miért is kell 
még annak a konfirmációnak lennie, ha az nem lenne, 
a gyermekeimnek már hasznát vehetném*. Ilyen észjárásra 
vezethető vissza az az örökké megújuló alkudozása a 
híveknek a lelkészszel, hogy már 11 évvel konfirmálja a 
gyermeket, híjába mondja a lelkész, hogy jövő évre úgy 
is járni fog még az iskolába, ez a szülőt meg nem nyug-
tatja, a lelkész legtöbb esetben nem tágít ugyan, de ennek 
aztán hosszabb-rövidebb ideig tartó duzzogás a vége. 

d) Nem hagyandó figyelmen kívül az a körülmény 
sem, hogy a konfirmációi oktatás egyik célja az is kell, 
hogy legyen hogy a lelkészt és gyermeket közelebb, bizal-
mas baráti viszonyba hozza egymással: »Nem mondalak 
többé titeket szolgáknak, hanem mondalak barátaimnak* 
Ján. XV. 15. Már pedig erre az az adott 30—35 nap 
helyesebben óra nem elegendő, nem főkép arra, hogy 
tartama alatt tartós sok esetben élethoszig tartó barátság 
szövődjék a lelkész és konfirmándusok között, sőt talán 
ép az ellenkező történik itt is, bizonyos tartózkodás, féle-
lem a lelkész iránt., a ki mindennap egyforma komolysággal 



elkérdezi a leckét, s kedvetlen, ha a gyermek nem tudja 
azt, de mégha tudja is, túlterheli elméjét. 

e) De mindezeket figyelmen kívül hagyva, s a leg-
jobb esetet feltételezve, legfőbb hátránya a rövid ideig 
tartó oktatásnak az, hogy eredménye értelmileg s erköl-
csileg múló! Értelmileg annyiban, hogy az idő felette 
kevés arra, hogy a tanított anyagot a gyermek megértse, 
hogy az vérévé váljék; a gondolatok az új és új kérdé-
sek oly rohamos gyorsasággal következnek nap-nap után 
egymásra, hogy azok a gyermek lelkében meg nem érnek, 
s a gyermek a gyorsan összeszedett anyagot gyorsan el 
is felejti. Erkölcsileg pedig annyiban, mert a gyermek az 
idealismus légköréből csakhamar visszapottyan a realismus 
mindennapiságába, sok ifjúnál csakhamar meglátszik, hogy 
a konfirmációi oktatás vajmi kevés vagy épen semmi 
nyomot sem hagyott hátra akár erkölcsi magaviseletét, 
akár vallásos búzgóságát, akár nyiltan megnyilatkozandó, 
de so'sem nyilatkozó áldozatkészséget illetőleg. 

A már említett egyházi s vallási közöny ellen most 
már a konfirmációi oktatás kétségtelenül leghathatósabb 
fegyverünk. Kérdem, mit tehetünk egy lelkületnek gyöke-
res és tartós megteremtesére rövid 30 nap alatt? 

Ha semmi más. ez az egy körülmény nem hogy 
bizonyít a konfirmációi oktatás reformjának szüksége 
mellett: de egyenesen s sürgősen kényszerít annak foga-
natosítására. 

Ha már most ebből kifolyólag RZ ci kérdés merül fel: 
mi legyen a konfirmációi oktatás idejét és tartamát illetőleg 
a teendőnk ? Erre a válasz szintén nem nehéz. 

Kezdessék az oktatás minél elébb, legkésőbb újév-
kor, még alkalmasabb lenne advent eleje, s legajánlato-
sabb az iskolai év kezdete. Tartassék hetenként legfeljebb 
három, legkevesebb két óra, legalkalmasabbnak kínálkozik 
a szerda és szombat délutáni idő. Ebbe a gyermek nagyon 
könnyen, az iskolai év elején legkönnyebben beleszokik. 
S ezzel a kérdés meg van oldva. Ezzel a gyermeknek is 
meg lesz adva az alkalom, hogy az evangelium szellemébe 
beleélje magát, a lelkészre nézve is bizonyos tekintetben 
könnyebbség éretik el főkép oly helyeken, a hol a lelkész 
mezei gazdasággal foglalkozván, egyszer másszor vagy a 
konfirmációi oktatást elhagyni, vagy gazdasága menetében 
hátrányt szenvedni kénytelen. 

III. 
Hátra van még a fejtegetésem körébe vont harma-

dik pont s ez a reform magát a konfirmációi ünnepély 
idejét illeti. 

Köztudomás és közszokás szerint a konfirmációi 
aktus zöldcsütörtökön tartatik hazai egyházunk legtöbb 
gyülekezetében. Pedig ez az idő többé nem látszik alkal-
masnak a konfirmáció ünnepének megtartására. 

a) Egy az, hogy zöldcsütörtök mint ünnep mai nap 
legtöbb helyen elvesztette ünnepi jelentőségét. A legsür-
gősebb tavaszi munka idején az idő népünknek drága s 
mert még más három nagy ünnep következik, alig kíván-
ható, hogy hiveink zöldcsütörtökön ünnepeljenek. S tény-
leg tapasztaljuk is. hogy templomaink a konfirmáció alkal-
mával mind üresebbek. A gyülekezet absolute nem jön 
el; a szülők közül is jó, ha egyik-másik jön s ez a gyer-
mek ünnepi hangulatára deprimálólag hat, mert hisz, ha 
az egész család eljönne is, a délutánt mégis bizonyosan 
a munkában tölti, s megesik, hogy a templomban sokáig 
időző gyermeket az anya kedvetlenül fogadja, mert türel-
metlenül várja, hogy az mielébb átöltözködve ételt vigyen 
apja után a mezőre vagy a szőllőbe. 

A látszólagos közöny s az ilyen tapasztalatok a 
gyermek lelkesedését lehűtik, az égből kíméletlenül leránt-

ják, s nem hogy alkalmasak lennének a konfirmáció kedves 
emlékét feltartani, de azt mielébb elmossák. 

A mi a konfirmációt a gyermek előtt oly fontossá 
teszi, az a szülők, a család részéről tanúsított érdeklődés, 
ha ez nincs meg, elveszett a cselekmény zománca. 

A gyermeknek ünnep kell — legalább az az egy 
nap legyen az övé, a melyen a délutánt isteni tisztelet 
után estleg ártatlan szórakozásnak szentelhesse. 

De a szülők is szeretik ám a konfirmációt, ezeknek 
is könnyen érthető okoknál fogva meg kell adni az al-
kalmat az ünnepélyen való részvételre — nyilvánvaló, 
hogy zöldcsütörtökön ez alkalom nem lehet. 

b) Azonban még más körülmény is figyelembe 
veendő a konfirmációi ünnepély idejét illetőleg, s ez az 
időjárás. Zöldcsütörtök rendesen kora tavaszszal esik, 
ilyenkor még hűvös, néha még havas is az időjárás, a 
gyermek és közönség fázik, pedig a gyermeket szeretik 
(főkép a lánykát) fehérbe, könnyűbe öltöztetni, ezt is te-
kintetbe kell venni, ehhez még az oltárt, templomot is 
díszíteni kellene, ez az ifjúságnak kedves foglalkozása, 
pedig ilyenkor a fenyves vidékeket kivéve még zöld lomb 
sincsen. Ez ugyan nem látszik fontosnak nekünk, de az 
ifjú szívben ennek is megvan a maga jelentősége. 

Szóval ünneppé s zavartalan örömünneppé kell tenni 
a konfirmációt a konfirmáltra és családra, sőt az egész 
gyülekezetre nézve. 

Néhol ugyan nagypénteken tartatik a konfirmáció, 
de a zöldcsütörtökről elmondottak nagyrészt állnak nagy-
péntekről is, kivévén, hogy nagypénteken a közönség is 
jelen van: azonban nagypéntek a dolog természeténél 
fogva nem lehet a konfirmáció napja, nagyon messze 
terelné ez a figyelmet a nap nagy jelentőségétől, pedig 
nekünk nagypénteken nem szabad mást prédikálnunk, 
mint a szó szoros értelmében a megfeszített Krisztust. 
(Máskor sem szabad mást. Szeri.) 

Minthogy tehát ily célra a zöldcsütörtök ép úgy, 
mint nagypéntek absolute nem alkalmas, más nap után 
kell néznünk s erre keresve sem találhatunk alkalmasabb 
időt, mint a pünkösd ünnepét, még pedig ennek is máso-
dik napját. Az ünnep természete akár mint a régi zsidó 
aratási hálaünnnepet, akár mint a szentlélek kiöntését, az 
első keresztyén gyülekezet megalakulását veszszük azt 
figyelembe, akár végül az ünnep naptári helyzetét, mindig 
és mindenben ez a nap kínálkozik egy ifjúsági örömünnep 
napjául. 

Hogy az ünnepély zöldcsütörtökről pünkösd második 
napjára való áttétele falusi gyülekezetekben legrosszabb 
esetben az első évben okozna nehézséget, de legtöbb eset-
ben még ekkor sem, ezt tapasztalatból állíthatom. 

* * 

S ezzel tárgyam végére értem. De reformterveze-
tem nem lenne teljes, ha még egy körülményt nem em-
lítenék, a melyet bár nem mint elvi fontosságút, szintén 
tekintetbe kívánnék vétetni. 

A konfirmációi aktus rendszerint úgy szokott végez-
tetni, hogy a lelkész a gyermekeket a konfirmáció alkal-
mával az ünnepi gyülekezet előtt megvizsgálja. Ez a vizsga 
nem illik bele a konfirmációi ünnepély keretébe, egyrészt 
azért, mert a konfirmációi aktust felette elhúzza s így 
fárasztó, de másrészt és főkép azért, mert a gyermek 
elfogódva s bizonyos félelemmel megy a konfirmációhoz, 
s ez az elfogultság — a vizsgára való gondolat — öröm-
érzetét megzavarja, elhomályosítja s árnyékot vet az ün-
nep fényére. S mert mint minden mást, a mi a nap örö-
mére árnyékot vethetne, el kell távolítani, úgy a vizsga 
is a konfirmáció napján megszüntetendő. Legalkalmasabb 
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azt előző vasárnap aktus utáni istentisztelet alkalmával 
megtartani, ekkép az utolsó hét az ünnepi előkészületre 
maradna. 

Mennyiben van már most értéke reformjavaslataim-
nak, azt az olvasó fogja megítélni; magam majd két tized 
év óta járok így el, s nekem egy tekintetben sem semmi-
féle nehézségem nem volt, ellenben jótékony hatását lépten-
nyomon tapasztalom. 

Egy megjegyzése mindenesetre lehet javaslataimra 
egyik-másik lelkésztársamnak, s ez: »szép, szép, de az 
ilyen konfirmációi oktatás újabb teher a lelkészre, mert 
megszaporítja munkáját*. S ebben van némi igazság; de 
hát aztán édes lesz ennek a munkának gyümölcse. Olyan 
az csak, mint mikor az előrelátó gazda jól megmívelt 
földbe veti a magot. Igaz, hogy a földet jól megmívelni 
sok munkába kerül, de nem is kell aztán sokat fáradni 
a gyom kiirtásával. 

Azért hát mint hű sáfárok bölcsen sáfárkodjunk s 
áron is megvegyük az alkalmatosságot.* 

Farkas Gejza, 
ev. lelkész. 

ISKOLAÜGY. 
Visszapillantás a kecskeméti diák-

kongresszusra. 
Június 17., 18., 19. és 20-án tartotta az országos 

Diákszövetség ez évi kongresszusát Kecskemét városában. 
Nagyjelentőségűnek ígérkezett e kongresszus már csak 
azért is, mivel az ország ifjúságának itt nyílott alkalma 
arra, hogy a haza ezeréves fennállásának emlékét, mint 
ifjúság, külön is megünnepelhesse. Nem is volt hiány szép 
beszédekben, szent fogadásokban, különösen a pusztaszeri 
ünnepélyt tekintve, de mindez mégsem volt képes elvenni 
a komolyabb elemeknek amaz aggodalmát, a mit a kolozs-
vári egyetem kiküldöttei megbízóik nevében kijelentettek, 
hogy, ha a központi vezetőség több időt és fáradságot 
nem szentel, a magyar diákszövetség ügyének s komo-
lyabban nem veszi az ifjúság országos érdekeit, az egész 
diákszövetség rövid időn fel fog bomlani, s az ezután 
tartandó kongresszusok, távol tartván magát a komolyabb 
elem, titulus bibendikké fognak alásülyedni. 

Pedig az országos Diákszövetség eszméje nemes és 
életrevaló. A nálunk úgyis gyenge lábon álló összetartás 
érzetét van hivatva erősíteni; a kölcsönös ismerkedés, 
eszmecserék, a közös jogok kivívása s közhasznú ifjúsági 
intézmények létesítése, az university extension útján az 
ismereteknek a nép körében való terjesztése oly célok, 
melyekért lelkesedni és küzdeni méltó a magyar ifjúság-

* Közöljük e cikket, mert mi is szükségesnek tartjuk, hogy 
a konfirmálásra való előkészítés tovább tartson, alaposabb legyen, 
de megjegyezzük, hogy szerintünk az előkészítésnél a lecke kikér-
dezés nagyon mellékes; a fődolog az, hogy az ifjú lelkeket a meg-
feszített és feltámadott Krisztusban való élő hit ereje és melege 
hassa át s hogy kedvet nyerjenek az Isten országában való mun-
kálkodásra. Ha nem örömmel jő az órákra a konfirmálandó és 
nem örömmel van jelen, akkor bizony, ba egy évig készítjük is 
elő, sem érünk el vele sokat. ISzerlc. 

hoz. Nem lehet állítani, hogy Kecskeméten e részben ne 
történt volna semmi, hiszen főként ezekért jött össze a 
kongresszus. Azonban úgy a tárgyalás niveauja, mint az 
ifjúságnak, az ország ifjúsága képviselőinek, külső viselke-
dése nagyon felidézte az ember emlékezetében Petőfi sorait: 
»Lesz-e gyümölcs a fán?« De hát mi lehet az oka annak, 
hogy a magyar ifjúság nagy része nem tud kellő komoly-
ságot tanúsítani akkor, a mikor azt az ifjúság érdeke úgy 
kívánja? A kecskeméti diákkongresszus tagjainak túlnyomó 
részét a bpesti egyetem és akadémiák kiküldöttei alkották. 
Ha ezt tudjuk, akkor talán kevésbbé csodálkozunk e körül-
mény felett. Ismeretes a budapesti egyetem ifjúságának 
— mondhatnám — elhagyatott élete; a nagy város zajá-
ban az ifjúság teljesen magára van utalva; nincsenek 
bölcs és jóakaratú vezetőik — s ezt a budapesti egyetemi 
kiküldöttek magok is elismerték — mint a mily vezetőt 
szerencsések voltunk a kecskeméti jogakadémia igazgató-
jában tisztelhetni Ily körülmények között nem csoda, ha 
erőt vesz az ifjúságon a kor léha szelleme, s a nemes 
eszmékért való lelkesedés, legfeljebb egy pár dictiőban 
nyilatkozik meg. Ezért bár számbeli túlsúlyban a budapesti 
egyetem dominált Kecskeméten, a tárgyalás komolyságát, 
s a vitatkozás magas színvonalát tekintve Kolozsvár messze 
felülhaladta azt. Nagyon helyén való lett volna, ha a theo-
logiai akadémiák, legalább a protestánsok, valamennyien 
küldöttek volna képviselőket a kongresszusra ; hiszem, hogy 
ez úgy a kongresszusra, mint magukra az illetőkre áldá-
sos hatással lett volna. Megismerkedni leendő világi tér-
fiainkkal s általában a jövő Magyarország esetleg szerepelő 
egyéneivel, másrészről magunkat kedvezően megismer-
tetni azokkal úgy egyházunknak, mint hazánknak csak 
javára lehet. 

Magának a kongresszusnak következő kimagaslott 
pontjai voltak. Az ünnepélyes isteni tisztelet után, mely 
a ref. templomban tartatott, megnyílt az első ülés, melyet 
az üdvözlő beszédek vezettek be. 

Egyes apróbb pontok letárgyalása után a gyűlés 
folytatása délutánra halasztatoít, a midőn Pálffy Ferenc 
elnöki jelentése került tárgyalás alá. Itt kezdődött a kolozs-
váriak heves támadása a központ ellen. Herczeg Béla, 
Kreuner Miklós stb. egymásután léptek elő, hogy kárhoz-
tassák a központnak a diákszövetség érdekeivel szemben 
tanúsított hanyagságát. A kongresszus végül a jelentést 
tudomásul vette. 

A második nagy vita másnap, a központ által be-
nyújtott alapszabálytervezet tárgyalásakor keletkezett. Itt 
már némi eredménynyel is, a mennyiben a kongresszus 
a benyújtott tervezetet csak mint igeiglenest fogadta el s 
így is alapos módosítások után, de egyszersmind meg-
bízta Herczeg Béla és Kreuner Miklós kiküldötteket, hogy 
egy, a testületi jogok alapján nyugvó alapszabályterveze-
tet készítsenek, s azt a jövő kongresszusnak tárgyalás 
végett nyújtsák be. 

Nevezetesebb határozatai közé tartozik a kongresz-
szusnak, a Balogh Gábor indítványának elfogadása, mely 
szerint a kongresszus kérvényezi a gógyszerészettan hall-



gatóknak az érettségi vizsga letételére való kötelezte-
tését. 

Az university extension tárgyalásánál örömmel vette 
tudomásul a kongresszus, hogy a budapestiek egy s a 
debreceniek két ízben rendeztek vidéken ismeretterjesztő 
előadást; utasítja egyszersmind a többi diákszövetségi 
osztályokat is hasonló irányú működés kifejtésére. 

Másrészt sajnálattal vette tudomásul a kogresszus, 
hogy a nemzetközi diákkongresszus ügye a miniszteri segély 
megtagadása folytán zátonyra jutott. 

Majd Massanek Gábor, a diákkonsulatus előadója tett 
részletes jelentést e téren kifejtett működéséről. Immár 
csaknem kivétel nélkül meg vannak az összes adatok, 
melyek a külföldi egyetemeken levő magyar ifjak számára, 
s különösen viszonyaira vonatkoznak, most már csak a 
diákkonsulok kinevezése van hátra. Ez is megtörténhetik 
a jövő iskolai év kezdetén. 

A kongresszus örömmel vette tudomásul a jelen-
tést, s a diákkousulok kinevezésével a központot bízta meg. 

Kisebb jelentőségű tárgyak voltak a diákalmanach, 
diákélet, diáksport, magyar ruha stb., melyek vita nélkül 
tárgyaltattak le. 

A kongresszus ünnepélyesebb része a pusztaszeri 
Arpádhalmon folyt le, a hol 20-án tartotta a kongresz-
szus az ifjúság ezredévi emlékoszlopának alapkő letételét. 
Itt Beniczky Ferenc, Szeles József, Pálfy Ferenc stb. tar-
tottak szép beszédeket, s Martos Ferenc olvasta fel nem 
épen kifogástalan alkalmi költeményét. 

Meg kell még talán emlékeznem arról is, hogy minő 
felvilágosítást nyertem az egyetemi zászló felszentelése 
ügyében az Egyetemi kör elnökéhez privátim intézett kér-
désemre ; kell erről szólanom annyival inkább, mert dr. Szabó 
Aladár úr e kérdést a Hajnal legutóbbi számában szellőz-
teti, s így kötelesség volt némileg ez irányban felvilágo-
sítást kérni. A felelet, mit az Egyetemi kör elnöke adott, 
elismerve a rendezőség felületes eljárását, mely oka volt 
a többi egyház papjai mellőzésének, a felszentelőben 
csupán közjogi személyt vélt látni, nem pedig egyik egy-
ház főpapját; de különben is a zászló csupán az egye-
temi ifjúság zászlaja, nem pedig az orsz. Diákszövetségé, 
s így a kongresszuson nem is vétetett az ügy tárgya-
lás alá. 

Ennyi az, a mit a kongresszus Kecskeméten végzett. 
Meg kell még emlékeznem Kecskemét városának páratlan 
vendégszeretetéről, melylyel az ország ifjúságát falai között 
fogadta. Feleslegesnek tartom azonban ezt, mert ez Kecs-
kemétnél nem új dolog. Vendégszerető volt mindig, az 
volt most is. Az ő érdeme, hogy a falai között töltött 
napok felejthetetlenek a kongresszus tagjaira nézve. 

Sz. F. 

T Á R C A . 

Dicséreteink szerzői. 
Megvallom, nem örömest fogok tollat, hogy a címben 

foglalt kérdéshez még egyszer hozzászóljak, de S. Szabó 
Józsefnek az én közleményemre vonatkozó felszólalása 
egyenesen kötelességemmé teszi, hogy első közleményem 
megtámadott adatait, melyekért különben is felelősséget 
vállaltam, egytől-egyig megvédjem s tisztelt S. Szabó J. 
barátom adatainak helytelenségét egytől-egyig kimutassam. 

Azt a cikket, a mit S. Sz. J. az 1895. évi Prot. 
Árvaházi Naptárban közölt, láttam; elejét el is olvastam, 
de midőn a következő pontokhoz értem: 

>A dicséretek között van régi ének kilenc, fordí-
tás 15, az erdélyi énekes könyvből átvett darab 97. Egy 
párt átvettek a gyűjtök az erdélyi unitáriusoktól, vala-
mint a helvéciai és francia reformátusok1 ól is« — nem 
mertem tovább folytatni a cikk olvasását; hogy miért, 
azt úgy vélem, ma már S. Sz. J. is jól tudja. Hasonló 
okból nem említettem fel e cikket a források sorozatában 
sem ; nem látván szükségét annak, hogy a Sz. M. köz-
leménye mellett még egy két évvel ezelőtt megjelent cikk 
tévedéseivel és fogyatkozásaival is foglalkozzam. 

Most azonban már egyenesen kötelezve vagyok S. 
Sz. J. legújabb közleményének adatait egyenként sorra 
venni és megbírálni. 

1. Első megjegyzése Szabónak az, hogy Szentgyör-
gyi József nem a 160. és Tóth István nem a 184. dicsé-
retet írta, mint én állítom; hanem amaz a 159-ediket, 
emez, a 185-diket, miként Kálmán F. állítja. Szabó tehát 
a K. F. adatait helyesli s az azoktól való eltérést haj-
landó részemről lapsus calaminak betudni. 

A dolog pedig úgy áll, hogy az én adataim a he-
lyesek és K. F. művében van mindkét helyen toll- vagy 
sajtóhiba, melyet aztán Szabó minden kritika nélkül el-
fogadott helyesnek. Ha kellőleg utána járt volna a dolog-
nak, azonnal észrevette volna, hogy Kálmán Farkas 
művében a 159. dicséret Szentgyörgyinél és Keresztesinél, 
a 185. dicséret pedig Tóth Istvánnál és Lengyelnél sorol-
tatik fel, tehát e két dicséret 2—2 helyen fordul elő; 
míg ellenben a 160. és a 184. dicséretek Kálmánnál 
sehol fel nem említtetnek. Most már akár a Tóth Ferenc, 
akár a Révész Imre munkájából azonnal megláthatjuk, 
hogy a 159. dicséretet Keresztesi, 

a 160-dikat Szentgyörgyi, 
a 184-diket Tóth István, 
a 185-diket Lengyel 

írta, a mint mindezek az én sorozatomban is szép rend-
del ekképen megtalálhatók. Tehát Révész Kálmánnál nincs 
lapsus calami, hanem van Kálmán Farkasnál: Szabónál 
pedig a lapsus criticae. Qu. e. d. 

2. Megjegyzi Szabó, hogy cikkemben a 338. sa]tó-
hiba 238 helyett. Tökéletesen igaz, de hát erről nem én 
felelek. 



3. Azt mondja Szabó, hogy a fordított dicséretek 
száma 12, nem pedig négy, mint én állítom. Ha nagyobb 
figyelemmel olvasta volna át cikkemet, e kifogással nem 
állott volna elő, mert azonnal észrevette volna, hogy én 
nem az összes 238 dicséret közt, de a 176 új ének közt 
számlálok négy fordítottat. Ezek közt pedig bizonyára 
Szabó sem ismer többet. 

4. Szabó az összes ismert forrásokkal szemben 
Balogh Falnak tulajdonítja a 204., Lukács Istvánnak pedig 
a 8. dicséretet. Tessék állítását bebizonyítani, mert Tóth 
Ferenc, Révész 1. és Kálmán F. sem a 204., sem a 8. di-
cséret szerzőjét nem ismerik. Annyit azonban előre is 
mondhatok, hogy nehéz lesz Szabónak a bizonyítás, mert 
a 8. dicséretet, mely a többek közt egy 1752. évi énekes 
könyvemben is megvan, Lukács István, ki 1755-ben szü-
letett. bajosan írhatta. 

5. Szabó azt állítja, hogy a 22. dicséretet nem 
Bátori István serkei pap és gömöri esperes, hanem néhai 
jó Báthori István országbíró, »a fejedelmekkel egyenlő (?) 
főúr* írta prózában, aztán az ő prózáját valaki versbe 
szedte. Tessék közölni a Báthori prózáját; addig azonban 
az öreg Tóth Ferencnek kell hinnünk, ki a 22. dicséret-
ről szórói-szóra így ír: *Irta Bátori István, serkei prédi-
kátor és gömöri esperest, bizonyítja löri F. Gábor«. 

6. Hogy a 143. dicséretet miért soroltam fel az új 
énekek közt s miért a szerző, Németi neve alatt, a jegy-
zetben indokoltam. Hogy eljárásom Szabónak nem tetszik, 
nem tehetek róla; felfogás dolga. 

Az előadottakban, azt hiszem, teljesen megvédtem 
megtámadott adataim hitelességét. Mindazonáltal én fogok 
legjobban örülni, ha S. Szabó Józsefnek sikerülni fog a 
saját, állításait kétségtelen történelmi adatokkal hitelesekül 
bebizonyítani. 

Kassa. Révész Kálmán. 

A vitát ezzel befejezettnek nyilvánítjuk. Most már 
inkább csak énekelgessék t. munkatársaink azokat a szép 
énekeket! 

A kollégium Rákóezyanum. 
Részlet »Az eperjesi ev. ker. kollégium történetei- című nemsokára 

megjelenendő műből. 

(Folytatás.) 

Melczel M. krónikája e helyütt első sorban közli a 
VI. sz. k. város lelkészi küldötteinek, a M. Zabler Jakab 
Superintendens és bártfai német. M. Schvartz János eper-
jesi német, M. Sárossy János kassai magyar lelkésznek 
adott »lstructiót« = megbízást. 

Ebben a 15-ik pont alatt az foglaltatik miszerint 
vigyék keresztül, hogy az eperjesi kollégium, mint az ev. 
rendek és a haza kincse fentartassék s a lelkészek köte-
leztessenek a szószékről hívni fel nemes és nem nemes 
hallgatóikat az adakozásra. 

Majd közli a sz. k. városok három világi (polgári) 
követének ú. m. a Brokoff János György lőcsei, Franken-
stein János György bártfai és Haydenreich János eperjesi 
polgároknak adott utasítást, melynek ugyancsak 15-ik pontja 

alatt felhivatnak azok, hogy eszközöljék ki, miszerint az 
eperjesi kollégium tanárainak fizetése biztosítására alap 
gyűjtessék. 

Ezen két rendbeli utasítás kelt 1707. márc. 30-án. 
A kollégium is küldött három követet a rózsahegyi 

zsinat)a, nevezetesen: Szirmay Miklóst, Brezinay Jánost 
és Haydenreich Jánost a kollégium inspektorai közül és 
azoknak a következő 10 pontból álló utasítást adta az 
1707. márc. 21-dikén tartott pártfogósági ülésből. 

1. Üdvözölvén a kollégium nevében a zsinatot s 
annak érdemes tagjait, vigyék keresztül, hogy a zsinat 
legtekintélyesebb egyházi és világi tagjai választassanak 
meg inspektoraivá, a kik azután a kollégium alapjainak 
növeléséről, a tanárok megfelelő díjazásáról és az ifjak 
segélyezéséről gondoskodjanak. 

2. Mivel sz. k. Eperjes városa most is segélyezi a 
kollégiumot, nemcsak tanárait fizetvén, de az ifjúság javára 
cantatiót is megengedvén, vigyék keresztül, hogy az 1667. 
apr. 16-iki szerződéshez képest Eperjes bírája, ha evan-
gelikus és más ilyen vallású városi tisztviselők a kollé-
gium helyi felügyelőinek tekintessenek, a gyűlésekre meg-
hivassanak, azokon szavazati joggal bírjanak. 

3. Részletezzék, mire kell a segély és miért sürgő-
sen? Mert az épület javítást, a tanárok buzgalma elismerést, 
a koll. szőlők művelése költséget s a convictus felállítása 
nagyobb összeget igényel. Ezt lehetne talán gyűjtés útján 
beszedni, »de ezüst pénzben*. 

4. Mivel a gyöngyösi és rimaszombati jövedelmet 
felemésztik a kiállítandó lovaskatonák, kérjék a rendek a 
fejedelmet, hogy ezen katonaállítási kötelezettség alól a 
kollégium fölmentessék. 

5. Tanácskozzanak: mikép lehetne a Hídvégi-féle 
hagyományt, a birtokot, a kollégium tényleges birtokába 
juttatni. 

6. A Tárkányi-féle hagyományt hasonlóan igyekez-
zenek a kollégiumnak kiadatni. 

7. Mivel a kollégium épülete s más épületei, de kü-
lönösen azoknak fedele rongyos, gondoskodjanak róla, 
— Liptóban lévén — hogy néhány ezer zsindelyt kapjon a 
kollégium ajándékul. 

8. A würtembergi herceg több évvvel ezelőtt ala-
pítványt tett magyar ifjak számára, gondoskodjanak róla, 
hogy ezen tübingeni egyetemi alapítvány a magyar ifjak 
javára visszaszereztessék. 

9. Hasonlóképen gondoskodjanak róla, hogy a svéd 
kiály által a grafswaldi egyetemen alapított s négy magyar 
ifjúnak szóló ösztöndíj biztosíttassák, s a király ő felsége 
által igért támogatás, segélyezés testet öltsön. 

10. Mivel a jelenleg professori ranggal működő 
egyetlen tanár kevésnek bizonyult s a magasabb tudo-
mányok előadására okvetlenül még legalább egy szüksé-
ges, gondoskodjanak még egy magasabb rangú tanári állás 
szervezéséről, de egyúttal annak alkalmas egyénnel való 
betöltéséről is. 

Ha ezeken kívül még más úton módon is tudják a 
kollégium javát előmozdítani, tegyék. A többi bölcs belá-
tásukra s ügyszeretetökre bizatik. 

A követek megjelentek e rózsahegyi zsinaton és jól 
vihették dolgukat. A zsinat behatólag foglalkozott a kol-
légium ügyeivel, mert midőn a megválasztott négy supe-
rintendenst megbízta az ötödik cikk az iskolák feletti fel-
ügyelettel. különösen az eperjesi kollégiumot ajánlotta 
figyelműkbe s annak felügyelőiül tette őket, majd meg a 
24-ik cikkben úgy intézkedett, hogy a kollégium javára 
ezen egyetemes ev. nemzeti zsinat rendeletéből országul 
gyűjtések rendeztessenek. Ezen 24. cikk szóról szóra ekké-
pen hangzik: »Nota est etiam cuilibet, Collegii status 



hujusce evangelici Eperjensis ruina, eidem per adversarios, 
professionis nostrae annis superioribus, intra quos, prae 
manibus eorum erat, illata; nota Convictus, Classium, 
Refectoriorum et aliorum aedificioram destructio, illius 
itaque Synodus haec est spei, neminem, futurum ex Augus-
tano evangelicis, ubi super inde, per inspectores eiusdem. 
vei alios, quorum intererit. requisitus fuerit, qui eidem 
opem suain et auxilium, pro ratione status, Conditionis. 
facultatumque suarum esset denegaturus«. 

A rózsahegyi zsinat azon kívül, hogy ezen határo-
zatot hozta, kiküldte 1 a dunáninneni superintendens Ker-
mann Dánielt és Pohorszky Sámuelt a svéd és porosz 
királyhoz és más külföldi protestáns fejedelemhez segélyt 
kérni az eperjesi ev. kollégium számára. Adott nekik út-
levelet, megbízó levelet, utasítást és 200 tallér útravalót. 
Az útlevél egyúttal megbízó levél aláírása a következő 
volt: »Actum in nationali Synodo nostra in Oppido Rosen-
berg ad diem sextum mensis április anni 1707. indicta.« 
Az utasítás, mely ugyanazon napról volt keltezve öt pont-
ból állott. 

A megbízottak teljesen felkészülvén, végül 1708. máj. 
14-én elindultak és aug. 17-én XII. Károly svéd király 
Mohilev melletti táborába érkezvén, s az ezen bűnbánó 
napon tartott isteni tiszteleten részt vévén, a király elé 
bocsátattak. Sternell Károly svéd tábori főpap kalauzolta 
őket s vezette XII. Károly elé. 

XII. Károly, Piper és Hermelin Olaf között állva 
fogadta a követeket, mire Kermann Dániel hosszabb be-
szédben fordult hozzá. XII. Károly figyelmesen és jóaka-
rattal hallgatta végig a beszédet s folyton a beszélőre 
nézvén, midőn az elhallgatott, megbízta Hermelint, hogy 
feleljen az ő nevében. Hermelin a király nevében biztosí-
totta a követeket a király jóakarata felől, és a felől, hogy 
írásban beadandó folyamodványukra a legkegyelmesebben 
fog válaszolni. Mire azok átadták neki megbízó levelöket, 
melyet mosolyogva fogadott el. Harmadnapra készen volt 
a folyamodvány írásban is. Ezt azután felvilágosító szavak 
és okmányok kíséretében átadták Hermelinnek. Időközben 
átmentek Visoki-ba, Fehér-Oroszországba. Itt kapták meg 
Hermelintől a választ aug. 18-án. Ez egyúttal figyelmez-
tette őket, hogy azt olvassák meg s ha valahol felvilágo-
sításra lesz szükségök, kérjenek felvilágosítást. Megjegyezte 
azt is, hogy csak elvileg s általánosan nyilatkozhatott. 
Midőn a kollégium segélyezéséről szólt, felemlítette azt is, 
hogy Magyarországnak sok aranybányája van. Mire a 
követek azt jegyezték meg. »És mégis rézpénzre vagyunk 
utalva*. Mutassanak egyet, feleié Hermelin. Átadták néki 
egy Rákóczy-féle pénzt, melynek neve s felirata »Libertás* 
volt. Hermelin ezt azután megmutatta a királynak. 

A svéd királyi leiratban XII. Károly biztosítja az 
evangélikusokat, hogy ámbár most a háború miatt mit 
sem tehet érdekékben, de mindenkor gondja lesz reájok 
és szószólójuk lesz a császárnál. 

Az eperjesi kollégiumról sem fog megfeledkezni, a 
szepesi helytartót Lubomirszky-t, velők szemben méltányos-
ságra fogja inteni (a 13 szepesi város akkor, három domi-
niummal együtt lengyel birtok volt. Zálogba adta Zsigmond 
magyar király) szerencsés hazatérést kíván nekik és üd-
vözli küldőiket. Erre útlevelet kértek a követek Pipertől 
figyelmeztetvén azt, hogy hallgassa el az útlevélben Ker-
mannak papi jellegét, nehogy útközben ezért Lengyelor-
szágban baj érje. És bár rendszerint az útleveleket csak 
maga Piper írta alá, a követek mégis királyi pecséttel és 
XII. Károly sajátkezű aláírásával ellátott útlevelet kaptak. 

Az útlevél kelt Budisinovában Fehér-Oroszországban 

1 Lásd: Mayer-féle jegyzk. 86. 1. 

1708. aug. 26-dikán. Útnak indultak. De tévelyegtek. így 
történt, hogy Benderben újra találkoztak a svéd králylyal. 
Az őket Mayerfeldt tábornokkal, kit Magyarországon ke-
resztül küldött Svédországba, küldte haza. Útravalóul 100 
tallért ajándékozott volt nekik Budisinovában, most meg-
pótolta azt egy erszény pénzzel. így érkeztek hosszú utaz-
gatás után 1709. szept. 1-én Máramaros-Szigetre. s onnan 
haza. A háborús idők miatt tovább nem folytathatták a 
gyűjtést, más prot. fejedelmekhez nem mehettek. Az evan-
gelikus urak fáradságukat azzal jutalmazták, hogy Ker-
mann Dánielnek 100 aranyat, Pohorszky Sámuelnek pedig 
50 aranyat szavaztak meg s felét rögtön ki is fizették.' 

Mig a követek oda künn jártak a külföldön segélyt 
szerezni, azalatt a lelkes Rezik J. vezetése alatt álló kol-
légiumi tanári kar is mindent elkövetett, hogy az orszá-
gos támogatásra, elismerésre méltóvá tegye magát és a 
kollégiumot, és az 1707/8-dik iskolai év csakugyan méltó 
társa lett az 1706/7-dikének. A körültekintő, bölcs Rezik 
János nemcsak a rózsahegyi zsinat által kollégiumi főfel-
ügyelővé tett Zabler Jakab superintendenst köszöntötte fel 
nevenapján ékesen,2 hanem a vidéki urak közül első in-
spektornak választott br. Höllenbach Gottf'ried Jánost és 
az Eperjes városi birót, a polgárok közül választott inspec-
torok elsejét, Klesch Jánost is nyomtatott, meleg hangon 
tartott üdvözlettel kereste fel 3 ugyancsak nevenapja alkal-
mával, sőt az 1708-ban júl. végén Lőcsén superinten-
denssé választott M. Sárossy Jánost is, mivel az ezen 
megválasztás folytán (a tiszai kerület püspöke lévén) a 
kollégiumnak szintén egyik főfelügyelőjévé lett, nagyon 
melegen, nagyon megnyerőleg üdvözölte.4 

Hasonlóképen emlékezett meg Bóth Mihályról a 
sárosmegyei alispánról a kollégiumnak szintén egyik ins-
pectoráról Mihály napkor.5 

Ezen közben elérkezett az iskolai évnek vége. Es 
Rezik J. a fényesnek Ígérkező examenre, melyen ő egy 
értekezést fog tartani »De Persona Dei Nostri Jesu Christi« 
ünnepélyesen meghívta az előkelő pártfogóságot. 

A vizsgálatnak idejeül 1708. október 2-dika lőn ki-
tűzve. Szétrepültek a meghívók.6 

Mid^n pedig az előkelő, fényes nagy pártfogóság 
összejött, tekintettel arra, hogy uroknak, fejedelmüknek 
II. Rákóczi Ferencnek névnapja ezen napokra esik. elha-
tározta, hogy nyilvános ünnepélylyel üli ezt meg. 

LIgy is lőn 1 \ 
A nagy auditóriumban fényes, nagyszámú közönség 

jött össze és Rezik János egy kitűnően sikerült diosbe-
szédben méltatta II. Rákóczi Ferencnek a haza, a szabad-
ság. az ev. egyház, Eperjes és a kollégium körül szerzett 
nagy érdemeit, illetve tanúsított nagy kegyét! 7 

1 Lásd: Kermann D. és társa útleírása, a mely megvan a 
kollégiumi könyvtárban. Másolatban mind ez megvan a Mayr-féle 
jvkben 70—80. lap. 

J Lásd : Rezik J. >Salvianus Massiliensis redivivus* ect. című 
müvét Szabó Károlynál, i. m. II. k. 2324 sz. 632 lap. 

3 Lásd: Szabó K.-nál i. m. II. k. 2331. sz. a. a 637 lapon 
Rezik János »Musa Frogopolitana Loquens* . . . domino J. G. ab 
Hellenback S. R. J. . . . Liberó Baroni illustris Collegii Ep. stat. 
Evang. Inspectori primario< ect. és »Themistocles, Judicum imagot 
luce nominali. P. N. et. Ampl. Dr. Joh. Klescb; 111. Coll. Ep. stat. 
Ev. Inspectoris* ect. című művét. Szabó K. i. m. II. k. 2322. sz. 
I. 632. lap. 

4 Lásd : Szabó K. i. m. II. k. 2325. sz. 632. lap 
5 Lásd Szabó K.: »Triplex virtutis vultus«. J. Rezik. i. m. 

II. k. 2327. sz. 633. lapon. 
6 Lásd egyik példányát Szabó Károly, i. m. II. k. 2323. sz. 

a. a 632. lapon. 
7 Lásd : Szabó K. i. m. II. k. 2326. sz. a. a 633. lapon : 

»Quoniam quidem obsequi Glóriám serenissimo atque celsissimo 
Principi ac domino Duo Francisco II. Rákóczi ect. debitam, Iilustre 
Collegium Eperiense statuum Evangelicorum Oratione Panegyrica 
pro palam asserere decrevit, stb. 



S mivel ezt II. Rákóczi Ferencz kegyelmesen fogadta 
s mivel a vizsgálat alkalmából az urak összejővén az ev. 
egyház és iskola megmentésére, egy új szervező, rendező 
gyűlésnek látták szükségét, egy ilyennek megtartását a 
jövő 1709-dik év tavaszára hatarozták el. 

És az 1608,/9-dik iskolai évet épen ezen gyűlés teszi 
végtelen fontossá. 

(Folyt, köv.) Hörk József. 

BELMISSZIÓ. 
Evangelizáeió-e vagy belmisszió? 

Semmiképen nem lehet többé a napirendről leven-
nünk a belmisszió kérdését. Alig-alig van egyházi lapjaink-
nak olyan száma, melyben ez a tárgy egy vagy más 
alakjában elő ne fordulna. 

Nekem mindenesetre állandó tanulmányom tárgyát* 
képezi, s aztán megbocsát e b. Lap mélyen tisztelt olvasó-
közönsége, ha most egy esztendei, ezen körbe vágó cikk-
írásom után jelenek meg egy cikksorozattal, itt mondok 
el egyet-mást azon nagy szellemi küzdelem területén folyó 
eseményekről, melyet a társadalom, az egyház elesett 
tagjainak, Krisztus egyháza csak névleges híveinek föl-
emelésére folytat a keresztyénség világmeggyőző elveinek 
tüzében megnemesült emberbaráti szeretet. 

A világi elem keresztyén egyházi tevékenységéről, a 
lelkészi hivatal tulajdonképeni lelki munkáját pótoló mű-
ködéséről, tehát ismét csak a belmisszióról fog szólani 
ezen cikksorozatom is. 

Igen, a belmisszióról, melyet némelyek, én is, más 
is, lépten-nyomon összetévesztünk az evangelizációval. 

Belmissziói tanulmányaim közben három füzet akadt 
közelebbről a kezembe, melyet fokozódó érdeklődéssel 
olvastam el s tettem behatóbb studiumom tárgyává, s 
melyekből a legilletékesebb szaktestületek és emberek 
véleményadása, nyilatkozatai alapján megismerhettem az 
evangelizáció és a belmisszió fogalmai közötti lényeges 
nagy különbséget, valamint azon munkatér különbözőségét 
is, melyen az egyik és a másik nevezett egyházi tevé-
kenység emberei dolgoznak. 

> Evangelizáció-e vagy belmisszió?« ezt a címet 
adtam munkálatomnak. Nevezhettem volna azt »Egy kis 
belső egyházpolitikai küzdelem a protestáns Németország-
ban* címmel is, a mennyiben, mint majd látni fogjuk, 
két küzdő tábor áll itt egymással szemben, harcolva min-
den ellenségeskedést, haragos elfogultság vagy épen ádáz 
szenvedéiveskedés nélkül a maga űgy vélt igaza mellett, 
s letéve a fegyvert az egyik párt, mikor úgy érzi, hogy 
kénytelen meghajolni az ellenpárt jobban megállható meg-
győződése előtt. 

Egyházpolitikai ez a küzdelem, mert az egyház 
vitális, létérdekeinek ezen földi világban külső eszközök 
által előbbviteléről, s belső egyházpolitikai, mert a ve-
szendő lelkek idvezítésének munkájáról van benne szó. 

A három füzet, melyekről fentebb említést tettem 
s melyeket ismertetni, jórészben lefordítani, némely rész-
leteiben meg átdolgozni, s célomhoz képest pótolgatni is 
fogok, 1888-ban és 1889-ben jelentek meg Németor-
szágban. 

Az első egy előadás, melyet 1888-ban Kasselben, 

* De jó lenne, ha t. munkatársunk necsak tanulmányozná 
e kérdést, hanem gyakorlatilag neki is vágna a dolognak. 

Szeri". 

a huszonötödik belmissziói kongresszuson dr. Sell darm-
stadti főkonzisztoriumi tanácsos »A világiak keresztyén 
egyházi tevékenysége Isten országában, annak szüksé-
gessége és korlátai« címmel tartott. 

A második a németországi protestáns egyházak bei-
misszióját vezető központi választmánynak Berlinben, 
1889. július 4-én kelt, s a fentebbi előadás tárgyában 
»Az evangelizáció kérdéséhez* cím alatt kiadott nyilat-
kozata. 

A harmadik végre a Hamburg melletti nagy bel-
missziói intézet testvérületi elöljáróinak Berlinben, 1889. 
november 6-án tartott második konferenciáján Lindner 
lelkész, Hamburg városi belmissziói előljáró által »Evan-
gelizáció és városi misszió* címmel tartott előadás, az 
ennek végén levő határozati javaslatok, majd az ezek 
előterjesztése után kifejlődött vita, s az egész értekezlet 
által megállapított határozatok. 

A kasseli gyűlésen a világi elem egyházi irányú 
tevékenységét nagyon is széles alapokra fektették, s szabad 
kezet látszottak nyújtani a helyhez nem kötött, csak a 
nagy tömegeket félrázni hivatott evangélistáknak, míg 
a. belmissziói központi választmány, s a Rauhes Hausból 
kikerült misszionáriusok értekezlete pontosan körvonaloz-
ván az evangélisták s a belmisszió hivatott munkásai 
közötti elvi különbséget, a szigorú tárgyilagosság álláspont-
jára, arra az álláspontra helyezkedett, melyet az egyház 
jól felfogott érdekében mi is egyedül tarthatunk helyesnek, 
és egyedül csak azt tarthatjuk helyesnek.* 

Egy nemes fegyverekkel vívott elvi küzdelem leírá-
sába fogok tehát ezen cikkeimben. Tanulságos lesz az 
minden tekintetben, mert bárha tárgya a német protestáns 
egyházak területéről vétetett, könnyen alkalmazhatjuk azt 
hazai viszonyainkra is, főként mostan már, mikor a vallás 
szabad gyakorlásáról szóló törvény meghozatala után 
kétségkívül résen kellállanunk** azon próféták vagy inkább 
evangélisták ellen, kik be-be fognak látogatni Sionunk 
templomaiba, hogy zavart támaszszanak a tanulatlanok, 
a gyöngék seregeiben. 

Mire törekedjünk inkább, a világi elemnek evangeli-
záló vagy belmissziói munkájára-e ? Ezen kérdésre adandó 
helyes feleletben fog cikkünk kulminálni, s közben kimu-
tatjuk a helyet, melyet a beimissziónak, a belmisszió eset-
leg világi munkásainak a lelkészi hivatal munkája mellett, 
ennek támogatására, Isten országa ügyeinek biztos irány-
ban haladhatására, elfoglalnia lehet, elfoglalnia szabad. 

* * * 

Mielőtt tulajdonképeni tárgyunkhoz, annak fejtegeté-
séhez kezdenék, hogy a világiak keresztyén egyházi tevé-
kenysége, mennyiben szükséges Isten országában és mik 
annak a korlátai, egyáltalában nem lesz céltalan és fölös-
leges dolog e kérdés történeti oldalát kissé megvilágítanom, 
arra néhány sugarat vettetnem. 

A mi először is a belmisszió szempontjából illeti e 
kérdést, csaknem állandó tárgyát képezi az a belmissziói 
kongresszusok tárgyalásainak, a mennyiben más-más címek 
alatt ugyan, de mind újra napirendre került az. így pél-
dául Elberfelden 1851-ben »Az egyházi hivatal és a szabad 
egyleti tevékenység*, Barmenben 1866-ban »A gyülekezet 
élő tagjainak egybegyűjtése és ápolása a belmisszió mun-
káira való jelentőségében*, Kielben 1867-ben »A nem-
lelkészek hivatása az Isten országában való munkát és 
a gyülekezet építését illetőleg*, Boroszlóban 1887-ben »a 

* A fődolog az, hogy minél többen legyenek a Krisztusnak 
munkás tanítványai. Szerk. 

** Eddig is résen kellett volna lennünk. Szerk. 



belmisszió és az egyházi gyülekezeti szervek*, Gnadauban 
1888-ban, a keresztyén férfiak egyesületi gyűlésén »a 
világiak egyházi tevékenységének jogosultsága, szükséges-
sége és határai*, mindig csak a világi elem egyházi mun-
kájának kérdése vétetett tárgyalás alá, a mivel foglalkozott 
aztán azon kasseh gyűlés is, melynek cikkünk kiindulását 
képező tárgyát fentebb már jeleztük. 

Főként a gnadaui értekezleten és utána a kasseli 
gyűlésen, mint már mondánk is, erősen hangsúlyozánk 
az úgynevezett evangelizációt és az evangelistai hivatalt. 

És ha szélesebb történeti alapra helyezkedünk, be 
kell ismernünk, hogy a reformáció szempontjából teljes 
joggal lehet beszélni a lelkészi hivatalban nem álló keresz-
tyéneknek, a világiaknak azon jogáról, hogy részt vegye-
nek ők is a gyakorlati egyházi élet munkáiban, Isten or-
szágának építésében. 

A reformáció első trombitaharsanásában, melylyel 
Luther előlépett, »a német nemzet keresztyén nemességé-
hez a keresztyén állapotok javításáról* szóló, a világi 
elemhez intézett iratában azt hangsúlyozta ő, hogy min-
den keresztyén valójában lelkészi állást foglal cl, és nin-
csen is közöttük különbség, a hivatalt kivéve. »Mindanv-
nvian ugyanazon állásban vannak ők, mint igazi papok, 
püspökök és pápák*. És az összes keresztyének »egyete-
mes papságáról* való ismeretes és bibliai tétel. De Luther 
nem értette ez alatt az összes keresztyének egyetemes 
lelkészi hivatalát. A protestantizmus határozottan mást 
ért a »pap«, mint a »lelkész« név alatt, s a maga egy-
házi szolgáit nem is igen szokta, legalább tudatosan, pap-
nak nevezni. Luther az ő fentebbi tételét első sorban 
polémikus érdekből állította fel, hogy t. i. lerombolja a 
papok és a világiak közötti azon állítólagos lelki rangkü-
lönbséget, mintha az előbbiek az utóbbiaknál a Szentlélek-
nek sokkal magasabb ajándékával dicsekedhetnének. A 
keresztség által pappá leszen minden keresztyén, bármi 
legyen is az állása, szabad hozzájárulást nyer Istenhez és 
a lelki dolgokról ítéletet mondhat. És a hierarchia a maga 
állásának előjogaira való hivatkozással szegülvén ellene 
a reformációnak, fordult a világi elemhez, az összes ke-
resztyén néphez, s az ettől nyert erővel vitte keresztül 
reformátori munkáját. Élete végéig kitartott ezen nézete 
mellett: >Mi mindnyájan papok vagyunk, hogy minden 
időben és minden helyen hirdessük Istennek igéjét és 
munkáját, és a sajátlag vett papi hivatalra mindenféle 
személyekből, nemzetségekből és állásokból hivassanak 
meg emberek*. 

De az összes keresztyéneknek Istenhez való viszo-
nyuk és a lelkészi állásra való egyenlő képesítettségük 
ezen elvi hasonlósága mellett eleitől fogva elismerte Luther 
egy olyan külön hivatal és állás szükséges voltát, mely 
mindenek nevében és megbízásából mégis csak maga végzi 
azt, a mire mindeneknek szükségök van. »Egyetlenegy 
emberre kell azt bízni, és csak egynek kell megengedni, 
hogy prédikáljon, kereszteljen, a bűnöktől feloldozzon és 
sakramentomokat szolgáltasson, és a többieknek mind-
azzal meg kell elégedniök és abba bele kell nvugodniok. 

Az egyetemes papság tehát épenséggel meg is köve-
teli a külön lelkészi állást. 

Luther ezen ő nézetét csak annyiban változtatta 
meg, hogy még korábban úgy vélekedett, hogy »ha a 
szükség kivánja, és a lelkek az isteni ige hiánya miatt 
elsenyvednének, mindenki nemcsak prédikátort szerezhet 
magának, hanem maga is keresztelhet, fölléphet és tanít-
hat, a mint ezt épen megtenni képes*, »mert a szükség 
végre is csak szükség és nincsen meg annak a mértéke, 
mint a hogy, ha a városban tűz gyúladt ki, bárki is oda 
szaladhat és segélyre siethet*, nyolc évvel későbben már 

azt írta (a 82-ik zsoltár magyarázatában), hogy egy lel-
késznek, legyen ő bármilyen kegyes és igaz is, egy pá-
pista vagy eretnek pap gyülekezetében prédikálni vagy 
titkon tanítani, azon pap tudta és akarata nélkül egy-
általában tilos dolog. 

Luthernek ezen felfogása az ágostai hitvallásban is 
kimondott azon tételen alapul, hogy Isten az egyházat 
nem az alkotmányi rend közvetítésével valamely hierar-
chia tényező, hanem az ige és sakramentom élő kegyelmi 
eszközei által építi, a melyekben csalhatatlanul munkál-
kodik a Szentlélek. Az egyház továbbplántálása végett az 
igén és a sakramentomon kívül semmi egyébre szükség 
nincsen; az egyház szükségszerű fennállásához hozzátar-
tozik azért az egyházi szolgák meghívásának joga, de 
hogy ezen jog miképen gvakoroltassék, hogy az illetők 
miképen készíttessenek elő a lelkészi hivatalra: azt a 
lutheránizmus nyilvános hitvallásai nem szabályozzák. 

(Folyt, köv.) Csiky Lajos. 

BELFÖLD. 
Az őrségi egyházmegye közgyűlése. 
Az őrségi egyházmegye e hó 9-én tartotta meg Kör-

mend városában ez évi rendes közgyűlését, melyet szokat-
lanul ünnepélyessé tett azon körülmény, hogy ez alkalommal 
iktattuk be Chernel Antal tömördi nagybirtokos s egyház-
megyei világi tanácsbiró urat egyházmegyei gondnoki hi-
vatalába. 

A közgyűlés reggelén a körmendi egyház templomá-
ban Isten nevének segítségül hívásával kezdtük meg a 
napot, mely maga egyszerű fényességével, lelkesedésével 
sokáig emlékezetünkben marad. 

A hivatalos eskü letétele után az egyházmegye, a 
lelkészi kar s a világi tisztviselők nevében külön-külön 
lelkesült beszédekben üdvözölték új gondnokunkat, mint 
méltó tagját azon ős kálvinista családnak, mely hithűsé-
gével, jó cselekedeteivel, az Úr háza iránti buzgó szere-
tetével már több századdal ezelőtt beírta nevét dunántúli 
egyházkerületünk történelmének lapjaira. 

A nagyszabású esperesi jelentésből arról győződtünk 
meg, hogy a vallásos buzgóság egyik legbiztosabb fok-
mérője, a jókedvű adakozás, az áldozatkészség a mai önző 
korban se gyengült népünkben, sőt ez évben szép gyümöl-
csöket hozott. 

Dezse Gyula felső-eőri ügyvéd, buzgó vil. tanács-
biráink, szegény gyermekek tankönyveinek beszerzésére 
500 frtos alapítványt tett, elhalt gondnokunk Dienes Lajos 
két egyházban 400—400 frtot hagyományozott, 50 frtos 
adományozók pedig többen is voltak. Egyházas-Rádócon 
több mint 250 frt önkéntes adakozás gyűlt be, Gombos 
István jómódú földmíves egy maga 300 forintot, Gombos 
János 200 frtot tett le a vallás oltárára. A f.-eőri egyház, 
hogy elöregedett lelkészének a káplántartást megkönnyítse 
évi 100 frt káplánfizetést szavazott meg a közpénztárból. 
Szép cselekedet, megérdemli a jegyzőkönyvi elismerést! 

Az egyházpolitikai törvény még eddig nem zavarta 
meg nagyon egyházmegyénk vizét. Egyházmegyénk terü-
letén eddig mindössze hárman találtatnak olyanok, kik 
polgári házasságban élnek, a felekezetnélküliség pedig még 
eddig nem tudta magát becsempészni közénk. 

Egyházi közéletünk elhunyt jeleseink emlékét meg-
örökítettük jegyzőkönyvünkben s felkértük az elnökséget, 
hogy megválasztott új püspökünket mindnyájunk nevében 
üdvözölje. 



A gyámintézeti ügynél, mely jóformán meg se kez-
dődött még, már is sok a panasz. És csakugyan szokatlan 
dolog az, hogy míg a polgári téren mindennemű adónál 
oly sokféle mód és alkalom nyujtatik az adózóknak, hogy 
esetleges sérelmeiket későn-korán orvosolhassák ; addig a 
mi végrehajtó bizottságunk ráütötte pecsétjét ama a be-
vallásra, melynek még célja felől sem voltunk — illo 
tempore — tájékoztatva s azt mondja a sérelmes felek-
nek: »Lélek ez ajtón se be, se ki!< Azt hiszszük azonban, 
hogy a közel jövő mindenkit meggyőz arról, hogy az igaz-
ságos teherviselésnek — melyre mindnyájan törekszünk — 
nem ez a helyes útja. 

Abban az időben, mikor az egyet, gyámintézet még 
csak a tervezgetés stadiumában volt, gyülekezeteink három 
kivételével mindnyájan önként felajánlották, hogy a taní-
tói nyugdíjintézet analógiájára, a mi gyámintézetünkhöz 
is hozzájárulnak évi 12 frttal, ha felállíttatik. Most tehát, 
midőn már már itt a cselekvés órája, megbíztuk esperesün-
ket, hogy canonicavisitatiója alkalmával ezen 12 forintokat 
annak rendje és módja szerint szedje be és a lelkészek 
évi járulékainak fedezésére fordítsa. Szeretjük hinni, hogy 
a három várakozó álláspontot elfoglalt gyülekezet is hall-
gatni fog a kor intő szózatára s e tekintetben sem lesz-
nek külön véleményen. 

Egyházmegyei gyámoldánkat fentartjuk olyformán, 
hogy a most élő lelkészeknek összes eddigi befizetéseiket 
kamatos-kamatokkal visszaadjuk, az így megmaradó — 
mintegy 4000 frt — tőke kamataiból egyelőre a mostani 
segélyjogosultak igényeit biztosítjuk, később pedig ennek 
kamatait — új alapszabályok mellett — minden befizetés 
nélkül élvezik az özvegyek és árvák. 

Egyházkerületi képviselőkül megválaszfattak egyhá-
zunk részről Rácz István kerczai, Szűcs László senyehazi 
lelkész, világi részről Ehen Gyula és Dezse Gyula világi 
tanácsbirók. 

A közalapi segély kútforrásához ez évben két egy-
házunk kívánkozott. Ajánlottuk mindkettőt, mert meg-
érdemelték. A lelkészi karból senki sem folyamodott. Ez 
a körülmény pedig nem azt bizonyítja, hogy a segélyre 
méltó egyén hiányzik, hanem talán inkább azt, a mit 
már régebben is vallottunk, hogy a közalapi segély úgy 
szétforgácsolva, a mint utóbbi időkben szétforgácsoltatik, 
nem felel meg a hivatásának. 

A közgyűlés további folyamán belkörű s inkább 
csak magunkat érdeklő ügyeket intéztünk el, majd az 
elnökség éltetésével tárgyalásainkat befejeztük. 

Délután 2 órakor gondnokunk a város legelőkelőbb 
vendéglőjében fényes ebédre hívta meg a közgyűlési tago-
kat, de rajtunk kívül ott voltak vármegyénk főispánja és 
a vidék notabilitásai. az ág. evang. lelkész s az izraelita 
hitközsége rabbija. A lelkesült felköszöntőkből kijutott 
egyháziaknak, világiaknak s a felekezeteknek is. Az ünne-
pély egyik legkimagaslóbb jelenete volt. midőn espere-
sünk az ezredéves hazára ürítvén poharát, az egész kö-
zönség, elkezdve a vármegye főispánján el az utolsó falusi 
kurátorig, fenállva elénekelte a »Hvmnus« két versszakát. 

Az új kormányzónak, egyházmegyénk új világi ve-
zérének most is azt kívánjuk, hogy Árgus szemekkel és 
edzett karokkal vezesse egyházmegyénk hajóját különösen 
most, midőn a jó kormányosokra oly nagy szükségünk 
van ! Ad multos annos ! 

Rácz István. 

Visszhang a felső-baranyai lelkészi gyám-
intézet felszámolása eímű cikkre. 

E Lap 27-ik számában a felső-baranvai lelkészi 
gyámintézet felszámolása cím alatt Non quis sed quis 
aláírással egy közlemény jelent meg, valószínűleg azért, 
hogy az épen folyamatban levő szavazást befolyásolja s 
e célból több állítása hamis világításban mutatván az 
ügyet, szükségesnek tartom a közlemény némely hangulat-
keltésre számított állítását redukálni. 

A felső-baranyai lelkészi gyámintézet ügyeit első 
fokon egy három tagból álló igazgató választmány, másod 
fokon pedig a lelkésztestület közgyűlése intézi s határoza-
tait helybenhagyás, illetőleg megerősítés végett az egyház-
megyei közgyűléshez terjeszti. 

A lelkésztestület őszi közgyűlése nevezett ki egy hét 
tagból álló bizottságot a végeit, hogy ez alapítsa meg 
azon alapelveket, melyek szerint gyámintézetünk alapsza-
bályai a változott viszonyok, nevezetesen az 1896. jan. 
1-én életbe lépendő egyetemes gyámintézet szabályaihoz 
képest módosítandók lesznek. 

E bizottság jan. elején Vaiszlóban csakugyan meg-
állapodott az elvekben s az igazgató-választmány ez alap-
elvek teljes betartásával mint ezt a cikkíró is beismerte, 
készítette el, nyomatta ki és küldötte meg minden egyes 
tagnak kellő tanulmányozás céljából a szabályjavaslatot. 

A lelkésztestület máj. 26-án Vaiszlóban tartott köz-
gyűlése pedig e javaslatot több lényeges változtatás után 
végleg megállapítván, az igazgató-választmány elnöke azt 
minden tagnak megküldötte, hogy a feletti szavazatát 
igennel vagy nemmel júl. 10-ig beküldvén, az esetre, ha 
a 2—3 többséget, mely az alapszabályváltoztatáshoz szük-
séges, megnyerendi, az őszi egyházmegyei közgyűlés mint 
legfőbb hatóság által megerősíttesse s életbeléptethesse. 

Módja és alkalma volt tehát Non quis úrnak, hogy 
kifogásait a lelkésztestület közgyűlése elé terjeszsze, sőt 
módjában lett volna egész új a'fond perdüzés szempont • 
jából is jobb és tökéletesebb javaslattal állani elő, mert 
hiszen ez az őszi testületi gyűlés nemcsak megengedte, 
sőt felhívta rá a tagokat; de ha nem tette; s így jogát 
s maga iránti kötelességét elhanyagolta: most nagyon kár 
ilyen sarcastikus közlemény írása s abban az igazgató-
választmány alaptalan vádolása által elvenni a kedvét a 
közügy melletti buzgólkodástól azoknak, a kik tudnak is 
akarnak is ott, hová őket a közbizalom szólítja, nem be-
szélni. de csekély tehetségükhöz képest fáradozni s ez által 
a nagy többség óhaja és megnyugvása szerint az ügyet 
előmozdítani. 

A szakértői felülvizsgálatot ugyanis nem a választ-
mány tartotta szükségtelennek, jobban mondva nem en-
gedte meg, hanem a lelkésztestületi közgyűlés, elfogadván 
az alapszabályjavaslat indokolását egész terjedelmében: 
a szakértői felülvizsgálás is, mint az öt pont alatt olvas-
ható merőben szükségtelenné vált s csak a pénztárnok 
okozott volna indokolhatatlan kiadást. 

Hogy a halál a baranyai statisztika szerint, pedig 
mi csak ezt használhatjuk, oly kegyetlen a lelkészekkel 
s oly elnéző, kegyelmes és irgalmas az özvegyekkel szem-
ben, arról sem az igazgató-választmány, sem a lelkész-
testület, de még Non quis ur is egyáltalában nem tehet. 
De az tény, hogy 35 év alatt, melyről a statisztikai kivo-
nat is szól, elhalt 64 gyámintézeti tag, s ez körülbelül 
az 1—2 arányban való öldösésnek felel meg. 

A 75 frtos és 120 frtos özvegyeket pedig azért nem 
engedi meghalni, mert elébb természet szerint az idősebb 
öt frt négy és 25 forintosoknak kell meghalni. De mert. 
meghalhatnak az elébb említettek is; azért az előre nem 



látható esetekre hagyandó fel a Potemkin-féle színfalak 
számoszlopainak csúfolt költségvetés szerint az annyira 
kifogásolt 8000 frt és nem messze néző hiúságból. 

Hogy pedig azon számoszlopoknak legalább első évi 
pénztári maradványa a 46.000 frt nagyon is reális való-
ság a felől a puritán becsületességü pénztárnok eddigi 
ügyszeretete, a buzgó számvevőszék és az igazgató-választ-
mány lelkiismeretes működése, melyet talán Non puis úr 
sem fog kétségbevonni, nem hagy kételkedni, s Non quis 
úr is elismer. 

Kifogásolja továbbá, hogy a gyűjtött tőkéből mintegy 
7200 forint kiragadtatik és nem az alapszabály szerint 
kitűzött célra (özvegyek és árvák segélyezése) fordíttatik. 
Azt elismeri a cikkező is cikkének elején, hogy két inté-
zetet nem bír meg a prot. nyomorúság, még kevésbbé a 
mindent megemésztő kartellek, legkevésbbé pedig a 0 fok 
alá húzódott, sőt húzódó gabonaárak. De mikor a 7200 frt 
kiragadásához ér, akkorra feledi, hogy épen azért álla-
píttatott meg, hogy a belépési 10% díjat minden tag 
helyett a gyámintézet fizeti, s pedig azért nem egyformán, 
de % szerint, mert a mi befizetésünk is °/0 szerint történt. 
És épen ez a ráció, hogy a ki többet fizetett a mi inté-
zetünkbe, a helyett több fizettessék az egyetemesbe. 

Az ujabbi özvegyek 120 frtban megállapított járu-
léka sem szállíttatik le 80 frtra; mert itt megint feledi a 
cikkíró, hogy 120 forintot csak akkor igényelhetne az öz-
vegy, ha az eddigi {^^/^-oi egész férje haláláig, illetve 
a kegyelemév végéig megfizetné, a minthogy erről az 
1893. év előtti özvegyeket biztosította is. De midőn min-
den tag felmentetik a további V/s°/0-os fizetéstől s érette 
s helyette a 10°/0 belépti díj a konventi lerovás szerint 
megfizettetik, s utódjának 2' /2%-nak az egyetemes gyám-
intézetbe leendő fizetésével 250-1-80 vagy esetleg mind-
két intézetnél több összeg is biztosíttatik: azt hiszem, 
hogy minden azután leendő özvegy épen e művelet kö-
vetkeztében fog e bezárási javaslatnak örvendezni, mert 
a száraz falat 330 vagy több frtból csak jobban meg-
zsiroztat hátik, mint az annyira sajnálva emlegetett 120 forint-
ból, a könyeket pedig, minthogy azok örömkönyekké vál-
toznak, nem lesz szükség letörölni. 

A mi végre cikkezőnek az igazságtalanságról han-
goztatott kifejezéseit illeti: megjegyezni kivánom, hogy ez 
intézetet nem az igazság, hanem a szeretet hozta létre, 
ez tartotta fenn eddig, s az fogja fentartani, hiszem és 
remélem ezután is. Az a szeretet, a mely nem gondol 
gonoszt, a mely mindeneket, hiszen, mindezeket remél, 
mindeneket eltűr, és soha el nem fogy. 

Ez a szeretet vezérelje a tagokat, midőn a javaslat 
felett szavaznak, s majd a szavazás eredménye meg fogja 
mutatni, mutassa is meg, hogy azon ócsárolt javaslat ki-
elégíti a közóbajt, s aggodalmat és békességet fog szállí-
taniaz aggódó lelkekbe; s így rajta Non quis űr is meg-
nyugod hátik. 

Addig pedig béke velünk! 
Xfalva, 1896. július hó 14-én. Unus quisque. 

R É G I S É G E K . 

Adatok a tolnamegyei reformátusok 
történetéhez. 

Tolna vármegye levéltárában a megyebeli reformá-
tus egyházközségek alakulásáról, egyházuk, templomaik 
állapotáról s a református hivek mult századbeli üldözte-
téséről sok érdekes adat található; s minthogy ezek ed-

digelé ismeretlenek voltak, azt hiszem, nem végeztem 
fölösleges dolgot, hogy azokat összegyűjtve a feledéstől 
megmenteni iparkodtam. 

Községenkint csoportosítva állítottam össze azon 
adatokat, melyek az egyes egyházközségek múltjára vonat-
koznak, hogy ily módon az érdeklődők figyelmét fölkeltve, 
ezek alapján a magyar református egyháztörténelem forrás-
kutatói esetleg bővebb adatok gyűjtésére útmutatást nyer-
hessenek. 

A leányai és ireghi egyházakra vonatkozó részben 
eleven képet alkothatunk magunknak azokról az üldözte-
tésekről, melyeket a mult század elején és derekán is el 
kellett szenvedniök a vallásukhoz erősen ragaszkodó ref. 
híveknek ; Kányán Komáromy József, bedeghi róm. kath. 
pléb. és Zicliy József szolgabíró, Ireghen pedig br. Apponyi 
Lázár, a fanatikus és erőszakos földesúr sanyargatták a 
hitükhöz hü református lakosokat, kiknek szenvedéseit az 
általam közölt adatok is eléggé megvilágítják. 

Végül egy 1752-ben fölvett hivatalos jegyzéket köz-
lök, mely az akkori dunaföldvári járásban fekvő községek 
református templomainak keletkezésére, prédikátoruk és 
mesterük tartására vet érdekes világot. 

A fönnebb érintett adatok községenkint a követ-
kezők : 

K á n y a . 

A kányái reformátusok 1744. szeptember 27-én kelt 
panaszukban, melyet a Héderváron lakó Ebergennyi Eszter-
hez, mint földesasszonyukhoz intéztek, a következőket ad-
ják elő: 

1. Zichy József, szolgabíró ugyanazon év augusztus 
30-án Szabó Ferenc értényi és Tanits János ireghi had-
nagyokkal és sok katonával éfjéltájban megjelent a köz-
ségben és megtámadták a parochiát, hogy a mestert meg-
kötözve elvigyék. A mester azonban szerencsésen elrejtőzött 
előlük. Keresték még a padláson is gyertyával, de sehol 
sem találták. 

2. Virradóra aztán megérkezett Komáromy József, 
bedeghi r. kath. plébános s ez is a parochiára rohant, 
útközben azonban egy reformátust leszúrtak; megtudva, 
hogy a mestert nem találják, embereivel levágatta a kál-
vinisták haranglábját. A harangot azonban a kánvai hivek 
még idejében elrejtették előlük. Mivel azt hallotta a plébá-
nos, hogy a harang Baksa Mihály, kovácsnál van elrejtve, 
ennek négy ökrét elhajtatta; aztán a parochiát az orató-
riummal együtt a kányái kath. mesterrel lepecsételtette. Ezt 
az erőszakoskodást az uraság ispánjai behunyt szemmel 
nézték. 

3. A kányái reformátusok hírét vették annak, hogy 
mi készül ellenök, azért hárman elmentek Vainra az 
úrsági praefectushoz, hogy mentse meg őket a pusztulás-
tól ; de a praefectus keményen megparancsolta nekik, 
hogy szt. Mihály napjára kergessék el a mesterüket, mert 
különben mindnyájukat vasra vereti és tömlöcbe vetteti. 
A kányaiknak ezt a panaszát aláírta : Riró István, Tollas 
János, Riró Péter, Sikosd Dániel és Futó György. 

A földesasszony erre az instanciára a következő-
képen felelt a kányái reformátusoknak. 

»Már előre bőven megértitek, hogy az Nemes vár-
megyével (kinek tudni kölletik, mit tartson Eő Fölsége Paran-
tsolatja) nékem ellenkeznem nem lehet, azért ha mi 
rövidségtek vagyon, ott keressétek útját. Hedervár 30. ok-
tóber 1744. Ebergennyi Eszter«. 

A kánvaiak aztán, mivel földesasszonyuk nem tett 
semmit érdekükben. 1745. március 18-án a vármegyéhez 
fordultak panaszukkal s abban a következőket adták elő: 



1. 1744. június 8-án, midőn mesterük földjét szán-
tották, megrohanta őket Komáromy József, bedeghi róm. 
kath. plébános, és a szántókat rút káromkodások közt 
elkergette, pedig Viczai grófné megengedte nekik, hogy 
mestert tartsanak s a földjét megszánthassák. 

2. Midőn a bedeghi plébános az ő elrejtett harang-
jukat kereste a helység kovácsánál, a gyermekágyas asz-
szonyt is kikergette a házból és megkorbácsoltatta, a ko-
vácsnak pedig négy ökrét elhajtatta. 

3. Biró Jánost és Tollas Jánost, mivel a gyerme-
keiket a plébános tudta nélkül temették el, keményen 
megverette. 

4. 1745. január 4-én, nagy éjszaka idején, Futó 
György házához ment a plébános, és »sok rút mocskos 
beszéddel illette az egész ház cselédit, kálvinista disznók-
nak s egyebeknek nevezte őket*. 

5. 1745. február 15-én öt bedeghi emberrel rontott 
a falura a bedeghi r. kath. plébános és az öreg bíróhoz 
azzal köszöntött be: »hozzatok bort kálvinista disznói!« 
Ott napestig ittak bort és pálinkát, s onnan Baksa Mihály 
kovácshoz mentek, kit hajánál fogva a földhöz vertek és 
láncos buzogánynyal ütötték, mert nem adta elő a haran-
got. Innen aztán visszamentek az öreg biróhoz, Tóth 
Györgyhöz, kivel megtöltették a puskájukat s ott 48 itce 
bort és öt itce pálinkát megittak. 

5. Midőn a mesterük visszahozása miatt Bahsa 
Mihály házánál összegyülekeztek és tanácskoztak: a plé-
bános Nyitrai Józseffel és más hét bedeghi emberrel raj-
tuk ütött, tüzet rakatott az utcán, torkaszakadtából kia-
bálván >üsd, lődd, vágd a kálvinista disznókat, gyújtsd 
meg a Baksának, a veszett adtának a házát«. Elkezdtek 
lakmározni, pecsenyét sütöttek, ittak, lövöldöztek; Dávid 
György féleségét az arcán meglőtték. S midőn Biró István 
protestálni mert az erőszakoskodás miatt, neki rontottak 
vasvillákkal, csapófákkal s égrekiáltó káromkodások közt, 
mindenkit ütöttek, a kit csak elértek. 

S ekként fejezik be panaszos kérelmüket: »s így 
mi is kénteleníttetünk magunk oltalmára kezeinket fel-
emelni és fejünket s házunk népét védelmezni, puskánk 
vagy egyéb fegyverünk nem lévén, magunk oltalmára 
felkelni s vigyázni*. 

A vármegye erre a panaszra 1745. szeptember 30-án 
kiküldte a helyszínére Nagy András szolgabírót és Gaál 
László esküdtet, kik sok tanút hallgattak ki, kik közül 
Hegedűs Miklós, tengődi kath. lakos azt vallotta, hogy ő 
25 évvel ezelőtt jött Tengődre lakni, s a kányái kálvi-
nistáknak már akkor volt egy Veszprémi nevű mesterük, 
Gombos János szintén tengődi lakos, kath. 30 éve lakik 
ott, s tudja, hogy a kányaiaknak kezdettől fogva volt 
mesterük, eleinte a tengődiekkel együtt tartották, de két-
három év múlva külön fogadtak maguknak mestert, és 
hogy mindig békességben, zavartalanul éltek, Orbán 
Miklós kányái lakos azt vallja, hogy Kövér Pál földesúr 
idejében fogadtak mestert. Az erőszakoskodásról elmondja, 
hogy a parochiát és az oratoriumot Takács János, a vár-
megye hadnagya pecsételte le. A bedeghi plébános kezé-
ben hosszú puska volt; Nyitray Józsefnél kard és puska, 
Györe Mihály bedeghi pápista mesternél pedig buzogány. 
A biró házához sipost vittek, ott rogyásig ittak; a plé-
bános elvette a kovács puskáját, kilövöldözte s a haran-
gokat félreverette. Ő is tudja, hogy azelőtt nyugodtan 
éltek a kányái reformátusok. Takács János, Varga Mihály 
katholikus, Somogyi István szintén kath., megerősítik az 
előbbi vallomásokat. Szabó Ferenc, értényi, kath. szerint 
a kányái kálvinistáknak már 34 éve van tanítójuk, békes-
ségben éltek s az uraság sem háborgatta őket. A bedeghi 
plébános lóháton jött a faluba az embereivel együtt, s híre 

ment. hogy Doma Földi Márton pincéjében van elrejtve 
a harang. A plébános oda ment éjjel s el akarta vitetni, 
de Balog György egy darab fával megütötte a plébánost 
és Nyitrayt és hamut szórtak rájuk. 

Ugyanezt valljék Takács István, Takács György és 
Gadányi György kánvai kath. lakosok. Biró János kányái 
ref. lakos szerint a bedeghi pápista mester mikor odaért, 
azt mondta: »no ilyen adta teremtette kálvinista pogá-
nyai, ma térdig járok a véretekben«. A plébános kiabálta: 
»gyujtsátok föl a Baksa házát*, de ő és a hajdúk kérték, 
hogy az Istenért, ne lármázzon ilyen éjszaka, mert ember-
halál nélkül nem menekül. A plébános azonban dühösen 
ordított, hogy ma ötvenet megöl! Midőn Biró János kér-
dezte, hogy »kitől van az igazságuk*. Nyitray a kucsmá-
jára és tarsolyára ütött, hogy itt van la! Doma Földi Már-
tont kényszeríteni akarták, hogy menjen el velük a pincé-
jébe és adja ki a harangot; ez azt felelte neki, hogy most 
éjszaka van, nem megy, nehogy úgy járjon, mint a 
Kovács Mihály; majd reggel elmegy és kinyitja a pincéjét, 
s ha ott találják a harangot, elvihetik. A plébános erre 
a házába akart, lövetni, hogy felgyújtsa. Ugyanezeket meg-
erősítik Futó Mihály, Könye Ferenc, Légrádi Pál, kányái 
ref., Bot Mihály tengődi kath. és Patay János tengődi 
református lakosok. 

Közli Székely Ferenc, 
Tolna vármegye főlevéltárnoka. 

IRODALOM. 
'•fii 

** Kereskedelmi iskoláink és t a n á r a i k a mil-
lennium esztendejében. A Keresk. Szakiskolai Tanárok 
Orsz. Egyesülete megbízásából írta dr. Schack Béla, Buda-
pest, Lampel R. bizománya. 260 lap. Ára kötve 1 frt 
50 kr. Kereskedelmi iskoláink zűrzavaros, forrongó, álla-
potában szükség volt ily könyvre, mely felderíti keresk. 
szakoktatásunk múltját s minden részletével egyetemben 
pontosan rajzolja a jelen helyzetet. Schack könyve történet 
is, névkönyv is. Négy fő fejezetre oszlik a keresk. iskolák 
fajai szerint. Az első, a legterjedelmesebb, a felső keresked. 
iskolákkal foglalkozik. Harmincöt működik jelenleg, néhány 
akadémia címmel. Érdekes, a mit Schack statisztikai adatok-
kal derít fel, hogy 1895-ben e keresk. iskolákban 5000 tanuló 
volt, míg az összes gimnáziumok és reáliskolák 6., 7. és 
8. osztályát Ugyanazon évben együttesen tizezer s néhány 
tanuló látogatta. Az abiturienseknél ugyanezen aránynyal 
találkozunk 1895-ben gimnáziumi érettségi bizonyítványt 
nyert 1969, reáliskolait 307 ifjú; ugyanakkor a felső ke-
reskedelmi iskolák 1089 fiatal embernek adtak érettségi 
bizonyítványt. Lassankint tehát a kereskedelmi iskolák 
valóságos harmadik középiskolafajjá nőtték ki magukat. 
Schack érdekesen fejtegeti, hogy ily gyakorlati iskolákra 
szükség van ugyan, de a valódi szakoktatás szenved azzal, 
ha az uniformizáló törekvés annyira megy, hogy egyes 
iskolák fejlődését gátolja. A 35 iskolában 364 tanár tanít; 
könyvünkben benne van valamennyinek pontos életrajza 
és működése. A második rész a felsőbb szaktanfolyamok-
kal foglalkozik, jelesen az egyévi és a keleti tanfolyam-
mal ; a harmadik a női kereskedelmi tanfolyamokkal; ilyen 
jelenleg 16 van 592 növendékkel. Az utolsó fejezet a 



kereskedő tanonciskoláknak van szentelve ; 74 önálló van 
és 23 kapcsolatos. Az egészet egy 10 lapra terjedő betű-
soros névjegyzék fejezi be. Ajánljuk ez igen csinosan ki-
állított könyvet nemcsak a kereskedelmi iskolák tanárai-
nak, hanem a gyakorlati kereskedelem embereinek és a 
szülőknek is, a kik fiaikat kereskedelmi iskolákba járatják. 

E G Y HÁ Z. 
Lelkész beiktatás. F. hó 19-én tartotta meg a 

szentmártonkátai reform, egyház új lelkészének, Patonay 
Dezsőnek hivatalos beiktatását. A beiktatási ünnepély 
egyike volt azoknak, a ma már ritkává váló lelkészbeik-
tatásoknak, a hol úgy a lelkész, mint a gyülekezet szive 
a kölcsönös s őszinte szeretetben olvad össze. Igazán 
lélekemelő volt látni azt a szeretetet s ragaszkodást, melv-
lyel az ifjú lelkészt gyülekezete körülvette; azt a sziveket 
eltöltő s a szemekből önkénytelenül kisugárzó örömöt, 
mely megragadja a szemlélő lelkét s viszont édes örömre 
hangolja a felett, hogy mégis csak vannak őszinte, tiszta 
lelkek, vannak egyházukat s lelkészüket igazán szerető 
hivek. 

A beiktató ünnepélyen ott volt a gyülekezet apraja, 
nagyja, helybeli s a nagykátai ref. intelligencia férfi és 
női tagjai, s zsúfolásig megtöltvén az igazán Ízlésesen fel-
díszített templomot. A hivatalos beiktatást az esperes úr 
helyett s megbízásából Simon Ferenc jászberényi lelkész 
végezte, remek beszédet intézvén az új lelkészhez. Majd 
az új lelkész lépett a szószékre s felemelő beszédben fej-
tegette azt a szent feladatot, mit gyülekezete szeretetteljes 
közreműködésével óhajt megoldani. A beszéd s annak 
igazán bensőségteljes előadása mély benyomást gyakorolt 
a gyülekezetre, s a szeretet s lelkesedés, mely mindenkit 
eltöltött, biztos reménységet nyújtott arra nézve, hogy a 
kitűzött magasztos feladatot itt valóban meg is fogja ol-
dani lelkész és gyülekezet. 

A hivatalos ünnepély után a barátságos lakomára 
az új lelkész házába gyűltek össze a jelen volt vendégek 
s a gyülekezet elöljárói, hol egymást érték a legszebb fel-
köszöntők, éltetve az új lelkészt, a gyülekezetek s a nyáj 
és a pásztor közt fennálló szép viszonyt. Jelen voltak úgy 
a templomi hivatalos ünnepélyen, mint azt követő kedves 
lakomán: Szigethy Ábrahám földbirtokos, az egyház főgond-
noka, Dessewffy Emil járási főszolgabíró, Sárközy Pál 
szolgabíró, Ernyey Vincze nagykátai kir. járásbiró, Katona 
Péter n.-kátai ügyvéd, Zimányi G. helybeli r. kath. plébános, 
Baksay nagykátai gyógyszerész, Hegedűs Endre nagykőrösi 
kántor, családjával, Fitos Ambrus és Faragó Péter Nagy-
Kőrösről, Müller Lajos, Hamar István. 

A felemelő ünnepélyről mindnyájan azzal a meg-
győződéssel távoztunk, hogy Szt.-Mártonkátán valóban meg-
van az a benső jó viszony lelkész és gyülekezet között, 
mely nagy eredményeket hozhat létre. Adja az Isten, hogy 
meg ne rendüljön soha sem, de szilárduljon, mélyüljön, 
hogy a szt.-mártonkátai egyház boldogsága, virágzása min-

denek előtt fényes példa lehessen. S adja az Isten, hogy 
az új lelkész legyen erős testben, lélekben s legyen való-
ban boldog ott, hol most oly benső szeretettel veszik körül. 

H. I. 
Az amerikai német ref. egyház egyik előkelő 

tagja, Rev. dr. James J. Good szerencséltette e hó 18-án 
s 19-én látogatásával budapesti ref. egyházunkat. 18-án 
megtekintette a kiállítást s a Bethesdát, 10-én este pedig 
a holdutcai iskolai nagy termében előadást tartott az ame-
rikai magyarokról, az amerikai praktikus keresztyénség 
egyes intézményeiről. Kiemelte, hogy az amerikai reform, 
magyarok mily áldozatkészek és hogy mennyire ragasz-
kodnak vallásukhoz. Elmondotta, hogy az amerikai német 
ref. egyházat épen az indította áldozatok hozására a ref. 
magyarok lelki jóvoltáért, hogy amaz igazi ref. buzgósá-
got látta honfitársainkban. Megjegyezzük, hogy épendr. Good 
volt az, a ki egyháza vezérférfiait a ref. magyarok lelki 
gondozására irányuló igyekezetükben bátorította és lelke-
sítette. A tiszteletreméltó férfiú 20-án Debrecenbe rándult 
le, hol Balogh Ferenc theol. tanár kalauzolta, Debrecen-
ből visszatérvén, 22-én Hollandiába utazott, hol egyháza 
történetére nézve gyűjt adatokat. Az amerikai német ref. 
egyház ugyanis a jövő évben 150 éves fennállásának em-
lékére nagy ünnepet ül s ez alkalomra dr. Good ír na-
gyobb tanulmányt. Mivel pedig az amerikai német refor-
mátusokat eleinte a hollandokjátták el pénzzel s lelkészekkel, 
Dr. Good épen Hágában talált egyháza életének első éveire 
nézve érdekes adatokat. A mit a hollandok velők tettek, 
azt ők most a mi magyarjainkon fizetik vissza. Bizony 
a szentek egysége nem ábránd 1 

Az Evangelical Alliance 50 éves jubileumát ün-
nepelte Londonban június 28 és következő napjain. Június 
28-án az Exeter Hall óriási termében tartotta az Evang. 
Alliance díszközgyűlését, a melyen Lord Polwarth elnökölt. 
A következő napokon át a keresztyén építő jellegű össze-
jövetelek tartottak a Mildmay-Park szintén rendkívül nagy, 
ezreket befogadó termében. Lapunk jövő számában hosz-
szabb közleményt közlünk e nagy jelentőségű ünnepélyről. 

I S K O L A . 

* A sárospataki ev. ref. főiskola a jövő iskolai 
év megkezdését illetőleg szintén alkalmazkodik többi tan-
intézeteink millennáris szünidőhosszabbításához, a mennyi-
ben a beiratkozások e főiskolánál csak szeptember 15-én 
veszik kezdetüket s az igazgatóság szept. 20-ra tette a 
tanév ünnepélyes megnyitását. Ez utóbbi alkalommal a 
tanintézet két űj tanára fogja felolvasni székfoglaló érte-
kezését, ú. m. dr. Tüdős István, a vallásbölcsészet és 
dogmatika, és dr. Meczner Sándor, a magánjog tanára. 
A főiskola kormányzótestülete a legszebb reményeket táp-
lálja e két tanerőhöz is, kik már a lefolyt esztendő folya-
mán is erős tanújelét adták szaktudományukban való 
jártasságuknak. A jogakadémiának egy régi kipróbált 
erőssége: Nemes Ferenc, ki 1863 óta kiváló buzgalommal 



munkálkodott tanári székében: az utóbbi években erejét 
meggyöngítő folytonos betegsége miatt kénytelen volt nyu-
galomba vonulni. A távozásával ekként megürült tan-
székre, a statisztikából és a magyar pénzügyi jog és 
encyclopaediából nemsokára kihirdetik a pályázatot, mely-
nek eredménye azonban csak a szeptemberben tartandó 
kerületi közgyűlés alkalmával dől el s így a megválasz-
tandó új tanár mindjárt szeptemberben nem foglalhatja 
el a hivatalát. (i. zs. />.) 

Az eperjesi jogakadémián az 1896/97. tanévre 
a beiratások folyó évi szeptember 1-től 8-ig eszközlen-
dők; az előadások pedig szeptember 9-ikén veszik kez-
detüket. Utólagos felvételnek szept. 9—11 -ik napjain dé-
káni, azután pedig tanári kari engedélyivel lehet helye. 
Azok az egyéves önkéntesek, a kik tényleges katonai 
szolgálatukat f. é. szeptember hó végén fejezik be, október 
1—8. napjain iratkozhatnak be. A vizsgálatok szeptember 
1-től 15-ig tartanak. 

A solti evang. ref. egyházmegyei tanító-egylet 
Solton, május 27-én tartotta ünnepélyes közgyűlését, a 
melyen Filep Endre elnök, megnyitó beszéde és évi je-
lentése (a jövő számban majdnem egész terjedelmében 
közöljük), Tóth István szavalata és Csajághy Imre fel-
olvasása után folyó ügyeket tárgyaltak. Jó volna a tanítói 
gyűléseket egy rövid imával kezdeni s végezni. Hiszen 
úgy tanítjuk: Isten nevében kezdem el. Ő segéljen kegyel-
mével 1 

A felsőlövői ág. hitv. ev. tanintézetek (tanító-
képezde, gimnázium, reáliskola és nevelőintézet) évzáró 
ünnepélye, tekintettel a millennáris évre, az idén a szokott-
nál bővebb programmal tartatott meg. A deákok ének-
és zenekarának előadásai mellett számos szavalásból állott 
a programm. A deákok zenekara Graiziger Kornél tanár 
vezetése mellett szabatos összjátékával keltett élénk tetszést. 
Az énekkar Eitner János tanár vezetése alatt szintén 
nagyon szépen működött. A szavalok közül kitűntek Himer 
Alajos, Kubinyi Géza, Káinoki Lajos, Karay Lajos, Ballagi 
Tibor és Kubinyi György, kik meleg érzéssel és jó hang-
súlyozással adták elő a betanult hazafias költeményeket. 
Az ünnepség utolsó pontja volt Hollig Károly igazgató 
beszéde, melyben beszámolt az intézetek mult évi áldásos 
működéséről és a millennáris év alkalmából hazafiságra 
buzdította az ifjúságot, mire Stettner Gyula esperes mon-
dott meleg köszönetet az igazgatónak és a tanári karnak. 
A felsőlövői evang. tanintézeteknek a mult tanévben 273 nö-
vendéke volt, kik közül 147 a batosztályú gimnáziumot, 
80 a négyosztályú reáliskolát és 46 a tanítóképző-inté-
zetet látogatta. A növendékek közül 90 az intézetnek 
benlakója volt. Az 51 év óta fennálló intézetnek a mult 
évben 16 tanára volt. 

A tanítóképző-növendékek felvétele a tiszai ág. 
hitv. evang. egyházkerület eperjesi kollégiumi tanítóképző 
intézetbe. A tanítóképző-intézet I. tanfolyamába oly éptestü 
növendékek vétetnek fel, kik a 15-ik életévüket már be-
töltötték 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 törté-
nelemben, földrajz és számtanban legalább annyi jártas-
sággal bírnak, a mennyit a gimn., reál- vagy polgári 
iskola négy alsó osztályában tanítanak, a miről a tanári 

kar felvételi vizsgálat alapján győződik meg. Az ág. hitv. 
ev. növendékek, kik a jótétemények (tandíjelegendés, benn-
lakás, élelmezés) egyik vagy másikában vagy valamennyijé-
ben részesülni akarnak, folyamodványaikat f. é. aug. 15-ig 
a tanítóképző igazgatóságához nyújtsák be. A folyamod-
ványhoz, a tanulmányi bizonyítványon kívül, szegénységi, 
újraoltási. orvosi bizonyítvány és keresztlevél csatolandó. 
Minden ág. hitv. evang. növendék tandíjmentes; de a 
kerületbeli a beiratásnál 6 frt 30 krt és 70 krt konviktusi 
felszerelésre, más kerületi és más vallású növendék 1.0 frt 
30 krt és beiratási díjat (csak egyszer) 1 frt és konviktusi 
felszerelésre 70 krt fizet. E díjakat fizetik (a konviktusi 
felszerelési díjon kívül) a magántanulók is, kik azonkívül 
vizsgadíj fejében, ha evangélikusok 12 frtot, más vallásúak 
20 frtot fizetnek. Minden tanuló a felvételről és a nyert 
jótéteményről aug. 20-dika körül értesítést kap. A jövő 
1896/97-ik iskolai év szept, 1-én kezdődik. A felvételi és 
javító vizsgálatok és beiratások szept. 1— 5. napjain tar-
tatnak. A tanítás szept. hó 7-én veszi kezdetét. Eper-
jesen, 1896. júl. 15. Gamauf György, igazgató. 

GYÁSZ ROVAT. 

f Gyenge András, hencidai ev. ref. lelkész június 
30-án 79 éves korában elhúnyt s nagy részvét mellett 
temettetett el. Felelte K. Tóth Kálmán, debreceni lelkész 
tartott könyekig megható halotti beszédet. A megboldo-
gultat. mint debreceni szeretett káplánt 1846-ban vitték 
Hencidára papnak. Ott élte le egész életét. 50 éves papi 
jubileumát ez év áprilisában ülte. Nemcsak lelkipásztora, 
de valódi apja volt híveinek. Ő tanította a tudomány ele-
meire K. Tóth Mihály fogadott leányát, a később írónővé 
fejlődött (Amica) Sámi Lászlónét. Nyugodjék békével! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Arany János nagykőrösi volt tanítványai 

fúlius 5-én ismét találkozót tartottak Nagy-Kőrösön. A 
találkozót az Arany-szobor leleplezési ünnepén 1893-ban 
állapították meg, a mikor a szép számú tanítvány testületileg 
vett részt az ünnepségben. Az ekkor jelen volt 95 tanít-
vány közül most 46 jelent meg N.-Kőrösön. A tanulótársak 
délelőtt 11 órakor a református főgimnáziumban gyűltek 
össze gyűlésre, elnökül Ádám Gerzson főgimn. igazgatót 
választották meg és fölfüggesztvén az ülést, isteni tiszte-
letre mentek a reform, templomba. Az istentisztelet után 
folytatott gyűlésen elhatározták, hogy Arany Jánosnak 
Nagy-Kőrösön emléket emelnek. E célra azonnal négyszáz 
forintot adtak Össze és tovább fogják folytatni a gyűjtést 
A gyűlés jegyzőkönyvét szokszorosítva minden tanulótárs-
nak elküldik. Gyűlés után lakoma volt. 

* Gyávaság lenne tőlünk, ha szó nélkül hagynók 
ama fenyegetéseket, a melyeket a Prot. Közlöny szerkesz-
tője az evangeliumi élet egyik ragyogó, fényes elve, a 
királyi papság és szent nép elve ellen intézett. Fenyege-
téseit ugyan a Kis Tükör szerkesztője címére intézte, de 
hiszen értettünk belőle mindnyájan. Mi a fenyegetésekre 



nem felelünk kíméletlenül. A magunk személyére nézve 
szívesen eltűrjük e bántalmakat és megbocsátjuk azokat. 
Azt ugyan kinyilvánítjuk, hogyha valaha a Nagytiszteletű 
Úrnak sikerülne a lelkészi kar s az intelligens emberek 
elméjét megejteni s ellenünk viselendő hadjáratra tüzelni 
és így az Isten országa szent ügyét veszélyeztetni: hát 
akkor mi is harcolni kezdenénk s azt hiszszük, nem lenne 
nehéz bebizonyítanunk, hogy — szelíden szólván — Nagy-
tiszteletű Úr szavai és cselekedetei is mutatnak néminemű 
hiányokat a keresztyén szentség és kegyesség mértékével 
szemben. De azt hisszük, hogy erre nem kerül a sor. 
Azért megelégszünk azzal, hogy a Szerkesztő Úr igazán 
alaptalan vádjait visszautasítjuk. És míg az ügyet veszé-
lyeztetve nem látjuk, a míg csak arról van szó, hogy a 
ref. egyház igénytelen, de lelkesedéssel telt munkásait 
gúnyolja, addig feleletünk nem lesz más. mint szeretet és 
az a békesség, a mit ő hirdet, de nem tart meg. Bizunk 
is az Úr kegyelmében, hogy az ő kemény és büszke szivét 
meglágyítja. Reméljük, hogy ragyogó tollát és ékesszólását 
a sírhoz és az ítélethez közel még ő is arra használja 
fel, hogy munkásokká tegyen mindeneket az Úr szőlejében, 
belátván, hogy az aratásra való gabona sok s az arató 
kevés s belátván azt is, hogy evangeliumi lelkészhez nem 
a hierarchiai büszkeség és üldözési vágy, hanem az egye-
temes papság elhanyagolt elvének okos, mindenek mun-
kásságát igénybe vevő s a lelkészek vezérletét biztosító 
megvalósítása illik. 

* Komjáti Gedeonnak. A kassai ref. egyházíanács 
nem 50, de 60 forintot szavazott meg papjának ; de nem 
azért, mert a Bocskay szent kelyhét (a mi nem létezik) 
a kiállításra levitte, (mivel a kiállított egyházi kincsek 
levitele és visszahozatala alkalmából a lelkész szabad-
jegygyei utazik), hanem azért, mert nevezett egyházta-
nácsnak és egyháznak módot is, érzéket is adott az Isten 
arra, hogy belhivatalnokai iránti elismerését minden le-
hető alkalommal tettleg is kimutassa. A szellemesség azon 
netovábbjára pedig, a mely szerint »nem lehet ám min-
denki megyei hajdú, vagy kassai pap«, legfeljebb annyi 
megjegyzésem lehet, hogy ez egészen rávall a K. G. 
tollára. .4 kassai pap. 

* A berlini misszió-társulatnak Brandenburg-
ban, Pomeraniában, Sziléziában, Szászországban és Posen-
ben 314 segélyegyesülete van, melyek közül 93 már 50 évé-
nél több, hogy vele összeköttetésben van. A társulatnak 
három nagy munkatere van, ú. n. Dél-Afrika, a német 
Nyugot-Afrika és China. A dél-afrikai munkatér hét körre 
van felosztva, melyekben összesen 49 állomáson 68 misszio-
nárius működik, a megkereszteltek száma mintegy 29,400, 
A német Nyugot-Afrikában négy év óta működik kilenc 
hittérítő öt állomáson. Legkevesebb sikert ért el a társu-
lat Chinában, a hol 13 év alatt csak mintegy 800 lelket 
nyertek meg az evangéliumnak. (Hát mi?) 

* A hernád-vécsei ág. hitv. ev. egyházközség a 
Gusztáv Adolf-egyesület schleswig-holsteini főegyletétől, 
honnan nem régen 5407 márka segélyt kapott, most 
újólag 900 márka ajándékban részesült, ilyen értékű úr-
vacsorai, keresztelési ezüst szent edényeket s oltári ruhá-
kat adományozott ugyanis nevezett egylet az egyháznak, 
oltárépítésre még 405 márkát küld. 

* Nazarénusok terjeszkedése. Dályok községben, 
a hol eddig is nagy volt a nazarénusok száma, ezek 
mindinkább terjednek. így a napokban ismét négy családfő, 
ú. m. Szrimácz Vince, Prakatur Vince (milin), Jednasics 
Pál és Tamaskó Mihály jelentették be a járási főszolga-
bírónál, hogy kiléptek a róm. kath. egyház kebeléből. Ki-
léptek. hogy nazarénusok legyenek. Szombaton pedig a 

következő — állítólag már előbb nazarenusokká lett — 
mohácsi lakosok jelentették be a főszolgabírónál a ref. 
egyház kebeléből való kilépésüket: Hunyady Józsefné szül. 
Kálmán Éva, ifj. Husz Sándor és neje Tasi Éva, Biikös 
István és neje Harczi Éva, özv. Bükös Istvánné, Szabó 
Ferenc és neje Molnár Erzse, ör. Husz Sándor, Szabó 
Ferencné szül. Kovács Lidia, Varga Ferencné szül. Tasi 
Zsófia, özv. Csomor Istvánné szül. Szili Sára és Somogyi 
János és neje Szekeres Éva. A római katholikusok jól 
tették, hogy a római igát levetették, ámbár ezek is job-
ban tették volna, ha hozzánk tértek volna, de a reformá-
tusok hibát követtek el, hogy elhagyták azt az egyházat, 
a melynek alapja a Krisztus s a melyben mindenki ter-
jesztheti, sőt mindenkinek kötelessége terjeszteni az Isten 
országát. Csakhogy ügy látszik, ezt azoknak az egyszerű 
embereknek senki meg nem magyarázta. Egyébiránt a köz-
leményt a »Pécsi Figyelő«-ből vettük át. 

ADAKOZÁS. 
A prot. orsz. árvaházra az általam f. évi egyház-

látogatás alkalmával megvizsgált 16 egyházban, a prot. 
orsz. árvaház javára a következő adakozások vétettek át: 
becefai egyház 50 kr., Munkácsy Lajos lelkész 50 kr.. 
botykai egyház 50 kr., Füstös János 1. 50 kr., kis-peterdi 
egyház 20 kr.. Kecskeméti József tanító 50 kr., büdösfái 
egyház 50 kr., Biczó Ferenc leik. 30 kr., Gödör Tót Pál 
tanító 20 kr., dancsházai egyház 50 kr.. katádfai egyház 
50 kr., Józan Sándor lelkész 1 frt, magyar-mecskei egyház 
30 kr., Nagy Imre 1. I frt, nagy-peterdi egyház 50 kr., 
Farkas Emil 1. 50 kr., Légrádi János tanító 30 kr., nagy-
vatyi egyház 30 kr., ókorági egyház 30 kr.. Fejér Ambrus 
lelkész 20 kr., monosokori egyház 20 kr., rónádfai egy-
ház 10 kr., Szarka János 1. 50 kr., szent-erzsébeti egy-
ház 30 kr., Szőllősy Antal lelkész 50 kr., uj-mindszenti 
egyház 20 kr., ifj. Bosznai Sándor h. 1. 50 kr., bogádi 
leányegyház 20 kr. Összesen 11 frt 60 kr., azaz tizenegy 
forint 60 kr. Az adományokat gyűjtőív »protestáns árva-
ház* hármas rovatából kiírva, s hogy azzal mindenben 
egyezik hivatalosan bizonyítom. Nagy-Vátyon, 1896. jún. 
31-án. Moroaij Ferenc, h.-esperes. 

Szerkesztői üzenetek. 
F. L. Váchartyán. Nagy köszönet. Egyébiránt: Jel. VII. 

14—17. 
A—i. A gondolatokat nem közöljük. A másikat alkalom 

adlán s kellő kommentárral. 
Sz. M. E—s. A cikk nem közölhető. 

Pályázat tanári állásra. 
A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lgceumnál üresedés-

ben levő classika-philoJogiai tanszékre ezennel pályázat 
iratik ki. 

A megválasztandó tanár szaktárgyain kívül a magyar 
nyelvet is köteles tanítani. 

A rendes tanár fizetése 100U frt és 200 frt lakbér, 
havi részletekben előre kifizetve; azonkívül 50 frtnyi ötöd-
éves pótlék, mely 300 forintnál magasabbra nem emel-
kedhetik. 



Okleveles tanár hiányában ez 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 augusztus 3-ig 
nyújtsák be dr. látray Gergely lyceumi felügyelő úrnál. 

2 — 3 A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lyceum felügyelősége, 

P á l y á z a t 
A 'kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-

názium igazgató-tanácsa által egy helyettes tanárságra, 
melyhez a magyar és latin nyelv, esetleg valamely ezek-
kel rokon tárgy tanítása van kötve, 800 — nyolcszáz — 
frt évi fizetés mellett pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak tanárképezdét végzett vagy okleveles 
protestáns tanárjelöltek, kik is végzett tanulmányaikról, 
képesítettségökről, vallásukról, életkorukról, eddigi alkal-
maztatásukról, egészségi és hadkötelezettségi állapotukról 
szóló bizonyítványaikat augusztus 16-ig alólírott elnök-
séghez küldjék be. 

A megválasztott egyén folyó évi szeptember l-jén 
köteles elfoglalni hivatalát. 

Kisújszállás, 1896. július hó 20-án. 

Gulyás Lajos, 
1 — 2 ev. ref. lelkész, igazg.-tan. elnök. 

Pályázat gimn. tanári állásra. 
A szarvasit ág. hitv. ev. főgimnáziumnál egy tanári 

állás betöltendő. 
Ez a magyar s németnyelvi s irodalmi tanszék. 
Az alkalmazandó évi díja 1200 forint törzsíizetés, 

250 forint lakáspénz, 100 forint ötödéves pótlék, mely az 
oklevéllel bírónál alkalmazása utáni újév január elsejétől 
számíttatik. Az alkalmazott az orsz. tanárnyugdíj-intézet 
kötelezett tagja. 

Végleges alkalmazásra csak ág. hitv. evangélikusok 
bírnak kilátással s oklevelesek a pályázók között előnyben 
részesülnek. 

A pályázók szükséges és szokásos irataikat a nagym. 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumra címezve /'. évi 
aug. hó 2-ig alólirotthoz terjeszszék be. 

A pályázókból hármat ajánl az iskola kormányzó-
sága a nagym. miniszter úrnak kinevezésre. 

Szarvason, 1896. július hó 17-én. 

Mikolay Mihály, 
1—3 felügyelő. 

P á l y á z a t . 
A békési ev. ref. hat osztályú gimnáziumban egy 

megüresedett tanszékre pályázat hirdettetik. 
A megválasztott tanárnak főtantárgya a német nyelv 

lesz, miért is a német nyelvből képesítettséggel kell bírnia. 

A német nyelv mellett heti 23 óraszámig más tan-
tárgyat is köteles tanítani. 

Évi fizetés: 1200, azaz egyezerkétszáz o. é. forint, 
évnegyedenként előre fizetve. 

Okleveles, vagy középiskolai törvény értelmében jogo-
sított egyén egy évi sikeres működés után állandósíttatik, 
oklevél nélküli pedig sikeres működés esetén is csak akkor, 
ha a törvényszabta idő alatt az oklevelet megszerzi, díja-
zása azonban az ilyennek is a fentebb kitett összeg lesz. 

Az állandósított tanár az országos tanári nyugdíj-
intézetnek köteles tagja. 

Megjegyeztetik, miszerint a gimnáziumnak állami 
segélylvel VIII. osztályúvá fejlesztése tárgyában a magas 
minisztériumhoz a felterjesztés megtétetett s az ügy ked-
vező elintézése esetén a tánári fizetések annak megfelelő-
leg fognak rendeztetni. 

Kellően felszerelt pályázatok f . évi aug. 9-ig alól-
irotthoz küldendők. 

Békés, 1896. július hó 15-én. 

Szegedi Károly, 
ev. ref. lelkész, a gimnáziumi igazgató-

2—2 tanács elnöke. 

Pályázati hirdetmény. 
A sárospataki ev. ref. főiskola jogakadémiáján egy 

rendes jogtanári állásra pályázat hirdettetik. 
A tanszék tárgyai: bevezetés a jog és államtudomá-

nyokba ^ az I-ső féléven heti két órán. Magyarország és 
Ausztria statisztikája, a 11-ik féléven heti hat órán. 
Magyar pénzügyi jog az I-ső féléven heti öt órán. Allam-
számviteltan egy féléven heti három órán. Ezenkívül a 
tantárgyai köréből vett special kollégiumokkal tartozik a 
megválasztott heti óraszámát mindkét félévben 10-re ki-
egészíteni. 

Fizetés: 1300 frt törzsfizetés, 300 forint lakbér és 
100 frtos ötödéves korpótlék, mely ez időszerint 400 frtig 
emelkedhetik. A megválasztott jogosított és kötelezett tagja 
az országos tanári nyugdíjintézetnek (1894: XXVII. t.-c.). 

Megkívántató képesítés: jogtudori diploma és egye-
temi magántanárság. Ha ez utóbbi nem volna meg, köteles 
azt a megválasztott két év alatt megszerezni. 

Pályázók folyamodványaikat, képesítettségüket, jelen-
legi polgári állásukat igazoló eredeti okmányokkal felsze-
relve, melyhez csatolandók : egy rövid életrajz s a katonai 
kötelezettség teljesítésére vonatkozó okmányok, a tiszán-
inneni ev. ref. egyházkerület főt. elöljárósághoz címezve 
a sárospataki ev. ref. főiskola akadémiai igazgatói hivata-
lához f . évi augusztus hó 20-ig küldjék be. 

A megválasztott tanár f. évi október hó 1-én fog-
lalja el tanszékét. 

Sárospatak, 1896. július hó 18-án. 

Kun Bertalan, 
tiszáninneni ev. ref. püspök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPK8TBN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

IX. leeriilet, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
c i m z e n d ö k . 

Kfndtf-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á az e l ö f i z . és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára t 

F é l é v r e : 4 frt 50 kr; e g é s z évre : 9 /W. 

Ugyes szám ára 20 kr. 

Jézus egy jövendölésériek (Luk. 20, 17—18.) 
legújabb beteljesedése. 

Jézus oly nyomokat hagyott a tör ténelem-
ben, hogy a tudósok, bölcsészek és sociologok 
sokszor akara tuk el lenére is kénytelenek vele 
foglalkozni. Szeretnék ignorálni, észre sem venni. 
De lehetetlen tö r téne lmünk e legnagyobb alak-
ját teljesen mellőzni. A ki a való életet komo-
lyan veszi, az a Krisztussal mindig szemben ta-
lálja magát. S ha akarja , ha nem, kénytelen a 
Krisztus személyére nézve feltenni e kérdés t : 
»Kicsoda vagy, l J ram?« Sajnos, de egyszersmind 
természetes , hogy nem mindenki találja meg a 
maga gondolkodásában e kérdésre a helyes fele-
letet. És igen nevezetes dolog az, hogy a kik, 
a »józan emberi értelem« szerint akar ják a kér-
dést megoldani, rendszer in t a legkalandosabb 
feltevésekbe bonyolódnak.Egyik példa rá Proudhon 
hí rneves francia író is. 

Ez írónak »Jesus et les origines clu Chris-
tianismecc (Jézus és a keresztyénség eredete) 
című művét mostanában adta ki Pár i sban Rochel 
Kelemen. Proudhon , úgy látszik 1863 óta. 
Renan Jézus Életének megjelente óta nagy hala-
dást tett e tárgyra vonatkozó tanulmányaiban . 
I ienan nagy hatással volt rá. De képzelni sem 
lehet nagyobb ellentétet, mint e két, az egyházi 
tannal szemben ellenséges állást foglalt f rancia 
ka r t á r s szellemi t e rméke között van. Renannal 
mintha tündérországban já rnánk. A Jézus Élete 
korántsem kedvez a helyes felfogásnak, de a sok 
szép képzelődés mulatságos. P roudhon egészen 
más ég alá vezet, a megoldatlan talányok szir-
tes part jai felé, a hol könyörtelen logikája és 
elszánt analysise hajótöréssel fenyegeti a h i t e i 
De azért a keresztyén olvasó mégis talál benne 
vigasztalót. Mert ha a kri t ikusok keményen os-
tromolják is az evangéliumot, egymást még ke-
ményebben támadják . Senki se vár ja P roudhon-
tól, hogy az evangelium védelmére keljen. S 

mégis ezt teszi, midőn S t rauss és Renan állás-
pont já t ta lányosnak muta t ja ki. Az előbbi mythi-
kus elméletének gyöngéjét nem is lehet jobban 
feltárni, mint írónk fel tárja eme szavaival: 

»Valóban, ha Jézus oly óriási személyiség 
volt, és ha az O műve oly nagy fontosságú vala, 
hogy a taní tványok csak úgy alkothat tak róla 
kielégítő eszmét, hogy isteni természet tel ruház-
ták föl, kérdezzük: »Mondd meg, miből áll tény-
leg Krisztus m ű v e ? Mondd meg milyen volt Jézus 
valódi jelleme, gondolkodása? mer t mi épen ezt 
szeretnénk tudni ; talán így képesek leszünk 
megér teni [istenítését, azt az egész szupranatu-
ral ismust ; talán így megtalál juk a rejtély kulcsát! 
S t rauss pedig épen ezekről nem szól semmit sem.cc 

Renannal még könyörtelenebbül bánik el. 
Egész határozot tan kimondja, hogy ha mi Krisztus 
istenségét nem fogadjuk el: úgy Őt a leggán-
csolandóbb embernek kell tar tanunk. Igényei 
vagy jogosultak vagy pedig káromlások. Renan 
szerinte kerüli ezt a dilemmát, és olyan képet 
fest róla, a mely se nem igaz, se nem tisztes-
séges. »Istent és az embert , Krisztust és az 
igazságot egyaránt sérti ez a könyv® (Renan 
könyve), mondja keserűen. 

De mi hát az ő saját á l láspont ja? Bizony-
nyal az sem logikusabb, az sem kielégítőbb, mint 
a melyeket kárhoztatott . Következtetései a leg-
csa t tanósabb példáit nyújt ják a modern iroda-
lomban annak az eszmezavarnak, melybe a leg-
tehetségesebb emberek is bele esnek, ha a 
keresztyénséget az agnost ikus álláspontról akar-
ják megítélni. Azzal kezdi, hogy nyíltan ellene 
mond az ideálnak, a suprana tura l i smusnak , a 
vallásnak, a keresztyénségnek. Szerinte az egy-
háztör ténete az emberiségnek a helyes ösvény-
ről való hosszú letévelyedése. Más helyen ugyan 
elég következetlen igazságot szolgáltatni a keresz-
tyénségnek, s kijelenteni, hogy az emberiséget 
a lacsonyabb állapotból magasabba helyezte át. 
É s ezen tör ténelmi mozzanat középpontjául Krisz-



tust tekinti, mint e szavaiból kitetszik : Az első 
periódusban a vallás ós az erkölcsiség külön-
válva vannak. A másodikban, a vallás és erköl-
csiség egyesítvók ; más szavakkal az erkölcsiség 
vallásos. Ennek a szerzője ós symboluma Jézus. 
A harmadik és legmagasabb korszakban az er-
kölcsiség önmagáért ós önmagától van. 

Krisztus személyének eredetisége — úgy 
mondja — határtalan, páratlan az emberek kö-
zött, mivel jelleme egyez eszméivel. Az igazi 
socialismust akarta megalapítani. Az Istennek 
országa nem más, mint az igazság uralma. Val-
lása az erény gyakorlása, nem pedig theolo-
gikus. A Jézus mennyei atyja az egyetemes 
emberi öntudat. Később azonban Jézus célját 
elérendő, megengedte a tanítványoknak, hogy őt 
Messiásnak, isteninek tartsák. Ebben Proudhon 
»Józusnak sülyedósót« látja. Szerinte Krisztus 
mélyebbre sülyedt, mint Júdás avagy Lucifer, 
(íme, ez a vége a hitetlenségnek és az anti-
krisztusi elméleteknek. Sze rk . ) 

Legkülönösebb azonban e könyvben, a fel-
támadásról való elmélet. Azokban, a mik a ke-
resztrefeszítés után történtek, Proudhon az egész 
történelemben legmeglepőbb tüneményt látja. A 
tudomány ós logika követelik tőle, hogy azok-
nak észszerű magyarázatát adja. És egész ko-
molyan hozzá is fog s látni fogjuk mily sikerrel. 
Mi úgy tudjuk, hogy Péter ós Pál prédikálásának 
magja, veleje a feltámadott Krisztus volt, maga 
az ős egyház a feltámadás alapjára alapíttatott 
ós építtetett föl. A tanítványok lelkesedésének, 
erólyónek, szóval ennek a világot meggyőző moz-
galomnak e hit vala az alapja. Proudhon e dol-
goknak magyarázatát így adja : Jézus nem halt 
meg a kereszten, feléledt ú j ra a sírban. A tanít-
ványoknak tényleg megjelent ós még az 58 és 
60-dik évig élt, de elrejtőzve. Valószínűleg An-
tiochiában vonta meg magát és onnét igazgatta 
az egyház ügyeit. Onnan egyenlítette ki az ellen-
tóteket, onnan bocsátott ki misszionáriusokat. E 
kifejezéseket: eletette életét és ismét felvette « 
ós »hordozta a keresztet« az Ü tényleges ta-
pasztalatából merítette. Az ő végső eltűnése 
után, a 60-clik óv körül ütött ki a harc a paulin 
és a zsidópárt között, míg élt addig el tudta foj-
tani az ellentétet. (Erre is áll Rom. I, 22. S z e r k . ) 

Ezekben feltüntetvén a Chr. V. nyomán azt 
a kísérletet, melylyel a naturalismus egyik leg-
tehetségesebb bajnoka elméletét a történelemmel 
összeegyeztetni tö rekedet t : csak annyit kérdünk, 
a józan észre hivatkozva, bár azt Proudhon ós tár-
sai maguknak akarják lefoglalni, hiheti-e valaki, 
hogy majdnem harminc évig egy oly bámulatos 
és elébb általánosan ismert személyiség, mint 
Jézus, rejtekből vezethette az egyház kormány-

zását, irányozhatta annak harcait, vívhatta ki 
diadalait ós ez idő alatt teljesen kikerülte volna 
a római hatóság ós a zsidó papok figyelmét? 
Hiheti-e valaki, hogy megtérítette Pált, utasítá-
sokkal el is látta és bár folyton közel volt hozzá, 
de mint az apostol maga megvallja és Proudhon 
is elhiszi neki, az Urat testben soha nem lá t ta? 
Hiheti-e valaki, hogy a félholt állapotból való 
magához térését Krisztusnak nem a hatóságok 
tudták volna meg legelőször, és azok azt nem 
is kürtölték volna ki? Végül hihető-e, hogy 
Jézus egy szó nélkül eltűnt volna a már nagy 
sereggé nőtt hívei közül? Hiheti-e valaki, hogy 
az, a kinek szájában álnokság nem találtatott, 
30 évig vagy egy percig is ámította a világot? 
Bizony, hacsak egy csepp csalás vegyül is a 
Krisztus ós az ő apostolai munkájába, a keresz-
tyénség nem bírt volna megküzdeni 2000 éven 
át százezer hazugsággal. A rationalismusnak is-
mét más úton kell keresgélni. Más kísérleteket 
kell tennie. Mert így sem a Krisztust sem a 
keresztyénséget nem tudja kielégítőleg megvilá-
gosítani. És miért nem ? Mert az igazi Krisztust 
nem ismeri. Valóban a Krisztus jövendölése 
újabb beteljesedést nyert. A ki ama szegelet-
kőre esik, összezúzza magát. (Lukács 20, 18.). 
Proudhon negatív úton tett bizonyságot a meg-
feszített ós feltámadott isteni Krisztusról. 

— a — s . 

Segédlelkészeink és az önképzés. 
Egyik jelentékenyebb egyházi lapunkban a mult év 

folyamán két rövidebb lélekzetű elmefuttatás jelent meg 
a ref. segédlelkészi állásoknak átlagosan silány dotációjá-
ról, ezen anyagi tekintetben eléggé sajnálatos körülmény-
nek tudván be segédlelkészeinknek más téren sokszor 
tapasztalható elmaradottságát is. E cikkek impressiója alatt 
írtam meg annak idején az alábbi soraimat, s mivel az 
ezekben tárgyalt kérdés talán sohasem volt aktuálisabb, 
mint épen napjainkban: adom őket úgy, a mint követ-
keznek. 

A fentebb érintett lapban közzétett cikkeket öröm-
mel, sőt hálával fogadtam: hogy ime vannak törekvő, 
ambiciózus emberek, a kik, szem előtt tartva a nagyszerű 
célt, a mely felé törekedni hivatva vannak: a megfontolt 
cselekvésű, higgadt, komoly gondolkodású és művelt tár-
sadalom elé terjesztik protestáns egyházunk hív szolgái 
legnagyobb részének életmódját, anyagi helyzetét, mely 
egyszerű, miként a Jézusé vala . . . . 

Fájdalommal kell tapasztalnunk lépten-nyomon azt, 
hogy a mi fölvilágosodott, túlírnom — fin de siécle — 
korunkban a prot. káplánok s nagyrészt papok legnagyobb 
részének elmaradhatatlan üldözője az anyagi gond; hogy, 
midőn már megkönnyebbült a szíve, lelke, ha hivei köré-
ben Istenéhez emelkedve egy pár percre megszabadul 
emésztő gondjaitól: a vallás, a hit igazságai által való 
megvigasztalódás röpke pillanatként tűnik el, mert nyomon 
követi az atra cura: »Mit kelljen megtakarítani holnapra, 
hogy tisztességesen folyjon az élete ?!« . . 



Szomorú jelensége ez az időnek, az tagadhatatlan; 
egy folyton kiújuló seb vallásos életünk testén. Vajh' mikor 
találunk erre gyógyító balzsamot?! 

Fel-felújul a seb; innen is, onnan is fülünkbe hang-
zik olykor egy-egy gyógyításért esedező szózat; de csak-
hamar csend lesz m e g i n t . . . . nyomtalanul hangozik el 
a pusztában a szó. Fájdalmas dolog az, hogy épen azok-
nak, kik fölmagasztosult lélekkel csepegtetik szerető híveik 
lelkébe az Istenbe vetett hitet, a jobb jövő iránt táplált 
reménységet az élet küzdelmei között; kik Istentől adott 
legszebb tehetségüket, az értelmes lelket törekszenek vi-
rágozóvá, gyümölcsözővé tenni a gyülekezet körében: 
épen azok legnagyobb reszének nincs biztosítva a nyu-
galma, egyedül nemes hivatásának szentelendő megélhetés. 

De nem panaszkodom; eléggé sajnos az, hogy ezt 
konstatálni kell korunkban; várjuk inkább türelmesen az 
időt, mikor majdan az óhajtva várt orvoslás megérkezik, 
megszűnnek bajaink, elhallgatnak panaszaink . . . 

Sokan és sokat írtak már e kérdésről; feltárták a 
szigorú valót s egyesek egész mosolyra késztő aprólékos-
sággal mutatták meg nekünk, hogy ime, milyen az élet; 
lássuk meg ebből, mily nagy korlátok közé kénytelen 
szorulni úgy anyagi, mint szellemi előmenetel tekinteté-
ben az élete tavaszán álló segédlelkész, kiküzdve magát 
idáig, megáldva szellemi és testi erőinek teljességével, 
magasabbra törekvő lelkének a szép, jó és igaz utáni 
vágyakozásaival; a ki bizony utoljára is kénytelen belátni, 
hogy nem egészen tetőtől-talpig rózsaméz az, a melyről 
ifjabb korában oly sok szépet álmodozott. 

Időről-időre felhangzik egy-egy újabb panasz, újabb 
sóhajtás, mely meghallgatásra vár. Ámbár egyesek bizo-
nyos jókedvűséggel, hogy — úgy mondjam — szellemes-
séggel törekesznek olykor bennünket felvilágosítani, teljes 
mivoltukban fejtegetvén a sajnálatos jelenségeket: de én 
a tréfálkodó apologiak sorai közt ki-kicsillámlani látom a 
keserű iróniát, a nem egészen jól elrejtett bánatos mo-
solyt, a finom s teljesen jól megérthető célzást egyházi 
életünk eme baja ellen. 

De hát ez nem is lehet máskép, ennek így is kell 
történnie. Ha olykor-olykor alkalomadtán kitör is a lélek-
ből egy sóhaj, megkönnyebbül a lélek, aztán csakhamar 
megalkuszik a helyzettel: okos megfontolás szegényes álla-
potok közt is csak jóra vezérli az élet útjait s gondos 
előrelátás kevésből is sokat tud teremteni; a fő: meg-
nyugodni a változhatatlanban. Tiszteljük a hazát, mely-
nek polgárai vagyunk, tiszteljük az egyházat, melynek 
hűséges szolgáivá szegődtünk! . . . 

Jelenleg egy szintén sajnálatos jelenségre szándék-
szom téríteni a figyelmet, mely jelenséget kellő belátással, 
akarattal okosan el lehet hárítani utunkból. 

Sokan az illetékesek közül a változhatatlanban való 
megnyugvást teljesen más szemüvegen át tekintik. Sokan 
csakugyan teljesen átengedik szivünket az édes megnyug-
vásnak a csekély 50 frtos kápláni fizetés mellett is; min-
den gond nélkül, zajtalanul és észrevétlen telnek el nap-
jaik ; mert erősen él a reménység, hogy szerencsésen 
áthúzva az 50 forintos kápláni éveket: a megérdemlett 
jutalom egy világ zajától távoli csöndes parochia lészen. 
Ott aztán jövel barátságos zsölleszék! jöszte hosszúszárú 
csibuk! s mit a világ! ha a barna pipa füstje »üdítő 
kéjeket öntöz léte aléló romjaiba!« Ilyenkor pedig mily 
nagyon is sokan vannak az ily hibában szenvedők, a 
csendes parochia idylli nyugalmában mindent felejtenek 
s miről lehet legkevésbbé szó az ilyen tespedő viszonyok 
közt, mint a további önképzésről?! 

Azt még helyben tudom hagyni, ha a káplán és 
később, mint pap is, külső megjelenésében szerfelett egy-

szerű, mert díszesebbre nem telik. Az kérem nem baj; 
legyen apostoli az az egyszerűség, csak tisztaság legyen 
annak az öltönynek főtulajdonsága, meg hogy az az öl-
töny nemes szivet, szent hivatást s kötelességét jól felfogó 
lelket takarjon. Csak a szív, a lélek legyen gazdag tár-
háza, kifogyhatatlan kincsesbányája mindannak, a mi szép, 
jó és igaz, akkor el van érve a cél s feledve minden 
földi baj. 

De hogyha azt veszem gondosan szemügyre, a mit, 
sajnos, eléggé sokszor tapasztalni kell s minek az éber 
szemekkel körültekintő előtt okvetlenül visszatetszést kell 
szülnie: azaz azt a körülményt, hogy a theologiának és 
általában a lelkészi karnak legnagyobb része is (mély 
tisztelet a kivételeknek!) mily roppant ritkán köt igazi, 
benső barátságot az irodalomnak bármelyik szakával; 
vagyis ha meggondolom, hogy általában a theologusoknak 
és a magyar irodalomnak egymáshoz való viszonya mily 
igazán szembeszökően jelentéktelen: ebbe már nem tudok 
belenyugodni s valószínűleg nem is fogok vele megba-
rátkozni soha! 

Akárhogy vonakodunk is elhinni, utoljára is be kell 
látnunk azt, hogy a theologusok körében az általános 
irodalmi műveltség mily csekély jelentőségű, sőt, hogy 
tovább menjünk, maguk közt, prot. lelkészeink közt is óh 
milyen sok azoknak száma, kiknek szivében a magyar 
litteratura iránti buzgalomnak, lelkesedésnek csak halvány 
fénye dereng; az pedig, hogy szegény magyar irodal-
munknak ügyét felkarolva azt ápolni, fejleszteni, művelni 
lehetne, sőt kellene: az csak majdnem elenyésző sejte-
lemben él. 

E tekintetben ugyan még kevésbbé korholhatom a 
segédlelkészeket, mert hiszen, a mi felől magam is meg 
vagyok győződve: nékiek az irodalom pártolására bizony 
édes-kevés jut az 50 frtból, de én nékiek is tudok receptet 
ajánlani ezt illetőleg; nevezetesen legyenek szívesek péld. 
lemondani dühös dohányzási szenvedélyükről, vagy leg-
alább törekedjenek mérsékelni azt, s bizony a helyett, 
hogy oly szép összegeket a semmiségbe bocsátanak a 
»makrá«-ból, némi kis megerőltetéssel azt a hiábavaló 
költséget saját szellemi gyönyörükre: önművelődésükre 
fordíthatnák; csak akarat kellene s ez győzedelmesked-
hetnék az apostoli szegénységben is. De hát »de gustibus*. 

Senki se mondhatja azt el nyugodt lelkiismerettel, 
hogy a káplánoknak és a papoknak az irodalom beható 
megismerésére, majd aztán ápolására elégséges idejük ne 
volna, mert az van annyi, a mennyivel talán a többi ha-
landók sem rendelkeznek. Lehet-e annál nagyobb szellemi 
öröm, mint ha a pap, híveinek lelki ápolása után az iro-
dalom virágos mezőin kalandozhatik, s már egyfelől az 
a tudat, hogy a gyülekezet szivét a nemes irányban ve-
zetheti s így kötelességének hiven megfelel, azután meg 
az irodalom örökké kiapadhatatlan forrásaiból merítheti 
gyönyörűségét: képes boldoggá tenni egy emberi életet. 

De most, figyelembevéve azt, hogy a mi szegény 
káplánainknak szellemi termékekre évenkint mily megdöb-
bentően csekély összeget lehet előirányozniok, föltéve ter-
mészetesen azt, hogy bennök ezt illetőleg megvan a mél-
tán megkívánható hajlandóság, s tekintetbevéve, hogy a 
káplán urak legnagyobb része alig egy-két avult, füstös 
fóliánsból álló »könyvtárral* lép ki a nagyvilágba, mely 
fóliánsok aztán méltó díszeivé avattatódnak fel a hasonló 
színvegyülettel megáldott mestergerendáknak: úgy hiszem, 
az lenne a leghelvénvalóbb dolog, hogy ha a theologiai 
ifjúságot, még mint a kápláni évek 50 frtos rózsaláncai 
alá nem került halandót, okkal-móddal hozzászoktatnánk 
ahhoz, hogy necsak azt tanulja meg, miként kell az 
órákat robot-számra leülni és leszunyókálni, hanem igenis, 



hogy saját jobb érzéseitől is indíttatva, komoly gondolko-
zással, >érett* fiatalhoz illendő okos belátással mármost, 
theologiai éveiben lásson hozzá az irodalmi műveltségnek 
nagyobb mérvben való megszerzéséhez; kellő tapintattal 
észretéríteni, hogy előrelátólag igyekezzék a kitűnőnek 
ismert úgy szakjabeli, mint általános érvényű műveket 
saját maga részére is beszerezni, mert »előtted a küzdés, 
előtted a pálya*. 

Fájdalom azonban, a rossz ízlés igen sokakat rossz 
irányba visz. 

A theologus ifjak legnagyobb része által, a tulajdon-
képeni tanulmányi évek folyama alatt is, kiváló méltány-
lásban részesülnek, a többek közt Guy de Maupassant, 
Marcel Prévost, Ludovie Halévy, itt-ott. Ponson, Montépin, 
no meg az elmaradhatatlan Emilé Zola. Nyugodhatnak 
egész békével Dante, Shakespeare, Klopstock, Milton, Tasso 
és a többi világszellemek, nem is szólván ezeken kívül 
az egyes tudományszakok lánglelkű képviselőiről, s ezek-
nek műveiről; — csak egy-egy ideg — csiklandoztak) 
regény-fajta legyen a kéznél! Mi természetesebb aztán, 
mint az, hogy midőn már az említett könnyűvérü irodal-
mat szorgalmasan végig tanulmányozva, kilépnek a nagy 
világba: a káplán urak, s bizony sajnos, talán majd mint 
lelkipásztorok is úgy okoskodnak, hogy, mit nekem az 
irodalom! kivénültem én már az ilyenekből, hagyjuk ezt 
a fiataloknak! 

Hogy e helyen említsem meg, az is gyökeres orvos-
lásra szoruló baj, hogy jelenleg a theol. akadémiánkon a 
legjobb akarat és igyekezet mellett is csak az első éven 
át lehet hallgatnia a theologusoknak a magyar irodalom-
történeti előadásokat; a felsőbb éveken a tanrendszernek 
ezt illetőleg nem a legszerencsésebb megválasztása, vagy, 
ha jobban tetszik, az órák összeütközése következtében a 
magyar irodalom hallgatásának mindörökre szünetelnie kell. 

Valahogy hibául ne hozza fel azt, hogy én csak a 
theologusokat vádolom. A mi azt illeti, a joghallgató ifjú-
ságra is rájárhat a vád, még talán jobban; de bocsássuk 
meg neki azt, hogy jogászok; csak hadd rohanjanak ők 
e világnak örömei után. a mint körülrepdesi a lepke az 
éjjeli fényt . . , (De bizony ők se rohanjanak. Szerk) Jár-
janak jó példával elől a theologusok, hiszen a voltaképeni 
komolyabb elemet a közvélemény előtt úgyis ők képvise-
lik a boldog akadémiai életben. 

De kezdem észrevenni, hogy már messze csapongok. 
Hiszen oly sokat lehetne írni ezekről, s a tárgy még akkor 
is Danaidák hordója lenne! 

Több szorgalmat, több kedvet az irodalom iránt! 
ezt óhajtjuk mi a számban úgyis rohamosan fogyatkozó 
theologus és segédlelkész uraktól, több igyekezetet e téren! 
Lliszen szép az élet ott a világ lármájától mentes, csön-
des falucskában, szerető, gondos hívek körében, álmodozva 
a »régi dalról, régi dicsőségről*: de higyjék el, még szebb 
az élet akkor, ha az irodalom iránti szeretet, az irodalom 
ápolása, fejlesztése után való igazi szellemi öröm édesíti 
meg azt. Ne örvendhessen oly roppant közkedveltségnek 
az az átkos 32 levelű! (Ez a dolog bibéje. Szerk.), de 
igenis, szerezzék meg a jó műveket s azokat forgassák; 
vagy vegyék elő a rozsdás tollat s bolygassák meg bátran 
azt a bepenészesedet tintásüveget s ismereteik, tudásuk 
kamaráját tárják fel a közjó javára az igaz ügy iránti 
lelkesedéssel, hogy legyen meg újra a magyar református 
papságnak az a mindeneket felülmúló tudományos liire és 
tekintélye, mely papságunknak a régi jó időkben oly 
előkelő helyet biztosított hazánk tudományos és írói vilá-
gában ! 

Scholasticus. 

Kiadom ezt a cikket, mert tényleg sok tekintetben 
nyomon jár s a szellemi világ termékei iránti érdeklődés 
többet ér a pipázó és kártyázó életnél, ámbár másfelől 
néha-néha az a jogos óhaj kél bennünk, hogy egy-egy lel-
kész vagy lelkészi jelleggel bíró tanártársunk ne kalan-
dozzon el a világi irodalom mezejére úgy, hogy az evan-
géliumról teljesen megfeledkezik. A fődolog azonban nem 
ez, hanem az, hogy a segédlelkészi voltakép pápistás 
kápláni rendszer eltörlendő, mert gonosz rendszer az és 
nem alkalmas a lelkek építésére. Én úgy vettem észre, 
hogy a csizmadia inas, a kit a mestere megvert, szintén meg-
veri az inasát, a mikor mesterré lesz, valamint a tanuló, 
a ki sokat panaszkodott a tanárok szigorúságáról, szintén 
csak kegyetlen tanárrá lesz stb. De én nem akarok ezek-
ről példát venni. Én lelkész lévén, visszatekintek a segéd-
lelkészek nyomorúságára, kínjaira, vigasztalan helyzetére 
s azt mondom, ezt az intézményt el kell törölni. 30— 
35 — 40 éves korig párja lenni s nézni, hogy a 24 éves 
parasztlegény megházasodhatik, egy prot. lelkész pedig 
coelibatusra legyen kárhoztatva ép abban a korban, a 
melyben meg kellene házasodnia: ez iszonyú sors. Azután 
egy lankadó, sorvadó egyházi életben tudni azt, hogy csak 
paphalál teheti a 12 évig tanulmányozó szegény rabszol-
gát emberi lénynvé (mert az egyház új állásokat nem 
szervez, ha pedig szervez 600 frtos vallástanári állásokat 
szervez): ez bizony nem fejlesztheti a belmissziói munkál-
kodás iránti kedvet. Én sokszor a legmagasabb eszmé-
nyeket tartottam a lelkészek elé s ezután is teszem ezt, 
mert csak magas eszmények emelnek, de valóban csudál-
kozom, hogy a kápláni évek mindenkit meg nem öltek 
lelkileg. 

A kápláni rendszer valóságos rákfenéje egyházunk-
nak. Ezt kell eltörölni. Az egész egyházi életet úgy át-
alakítani, hogy az ifjú ember, ha mások felügyelete alatt 
is, de 24—25 éves korában megházasodhassék, erre van 
szükség. Nehéz reform ez ? Bizony az! De olyan refor-
mokat, a melyek nem nehezek, de haszontalanok, nem 
érdemes hozni. Ez a reform majd szül érdeklődést min-
den szép és jó iránt s még talpra állíthatná egyházunkat. 

Szerk. 

Beszédeim bírálóinak, 
Mélyen tisztelt szerkesztő uram ! * 
Bocsánatot kérek, hogy idejét igénybe veszem s e 

becses Lap olvasóit tán untatom, de remélem, hogy a mit 
mondok, annak némi közérdeke is leend. Pár megjegy-
zéssel kisérem azon bírálatokat, a melyekkel publicisti-
kánk »Templomi beszédek* című munkácskámat ismer-
tette. (Megjegyzem, hogy az erdélyi és dunántúli egyházi 
lapok véleményét máig sem ösmerem!) 

A »Debreceni Prot. Lap* hasábjain azt nyilvánította 
beszédemről (helyesebben értekezésről) DicsÖfi József, 
hogy abban az »elmélkedő tudós* lép elő. A tudós biráló 
szavaira legyen szabad kijelentenem, hogy e címre soha-
sem vágytam. Az én eszményem lényegesen más. És ez: 
az írói pálya. Életpályám: a gyakorló lelkészi hivatás és 
egyéni temperamentumom egyaránt az irói pályához vonz. 
Tanulmányaim koncepcióját is ez az eszmény tartja össze, 
ez hozta létre azt. És szerintem egy prédikátorra nézve 
ez a leghelyesebb út. A tudós olyan nyelven beszél, a mit 
csak a beavatottak értenek, az író meg lefordítja ezt a 

* Kiadjuk ezt a cikket, mert hiszen ez nem annyira ellen-
birálat, mint önálló értekezés. Szerk. 



nyelvet, hogy az avatatlanok is értsék. A tudós törvé-
nyeket, igazságokat kutat, az író a gyakorlati életben al-
kalmazza, hasznosítja azokat. A tudós inkább boncol, az 
író összerak. Hegel filozófiáját, Mill logikáját nem értem 
meg olyan írók nélkül, a kik azokat az említett módon 
használhatókká teszik. A tudós és író hivatása — látni-
való — egyforma szép és nehéz. Az írónak is subtilis 
tudással kell bírnia, mint a tudósnak, sőt még a fordítás 
munkáját is végezni kell. És ez nehéz munka, ha hasznos 
és élvezhető akar lenni. Mert olvasóit nem viheti le oly 
mélyre, nem lehet oly subtilis, oly analytikus logikus, mint 
a tudós, olvasóinak korlátolt ismereteinél fogva. Ezért az 
író frazeológiája synthetikus. Az írónál sok kifejezésnek 
oldatlan állapotban kell maradni. És ha Dicsőfi, mint tudós, 
synthetikus frázisaimat itt-ott feloldva szeretné látni jelzett 
értekezésemben : ez egyfelől az ő szigorúan subtilis állás-
pontját, másfelől az én írói egyéniségemet mutatja. Mi az 
írói egyéniség? Más szavakkal: mit kívánunk egy írótól? 
Sokat! Az írói pályának is »komoly és szigorú feltételei 
vannak*. 

Mindenekelőtt tisztában kell lenni tárgyával, egy 
egyházi szónoknak a tudományos kutatásokkal, eredmé-
nyekkel. Kutatni, boncolni, analyzálni kell neki, mint a 
tudósnak s csak mikor minden porcikájában világos előtte 
szónoklatának tudományos tartalma: akkor fogni az írói 
alkotáshoz, alakításhoz. És ez a nehezebb feladata. Göthe 
szerint: »erőnket alakító tehetségünk méri meg«. Az író-
nak nemcsak ki kell hámozni tárgyát a tudományos bőrből, 
a melybe kivált német atyánkfiai túlságosan is el szeretik 
rejteni, hanem azonkívül ahhoz is tudni kell, hogy azt lehe-
tőleg művészileg alakítsa. És kivált a szónoknak, a kinek 
hatalmában van az ember s azzal kénye-kedve szerint bán-
hatik. Az emberi lelket felséges orgonához hasonlítom, a 
melynek építőmestere Isten és egyik művésze a szónok. 
Hosszú és fáradságos munkára legyen elszánva az, a ki 
játszani akar e szent orgonán. Mennyire ismernie kell 
ennek billentyűit, változatait, pedáljait és a játék titkait. 
Ott van mindjárt az érzelmek chromatikus skálája ! Az 
emberi lélekben — a mint a tapasztalás és a tudományos 
eredmény mutatja — hatalmasabb erő az érzelem, mint 
az ész. A vallás maga is az érzelmek titokteljes mélységei 
felett áll őrt. Az érzelmek skálájával megismerkedhetünk, 
ha mindenekelőtt saját belső világunkra figyelünk, meg-
ismerjük saját keblünk erőit; igyekszünk megfigyelni, mi-
képen fogantatik, születik meg ez vagy amaz érzelem, 
indulat; miképen nő. vagy miképen hal el. Figyelemmel 
kell kisérnünk, hogy miképen járunk el e vagy ama körül-
ményben s így nemcsak érzelmeink, hanem egész jelle-
münk, egész belsőnk ismeretére eljutunk. Ez feltétlenül 
szükséges, most a legbiztosabb alapon ott állunk, a hol 
a saját tapasztaláson állunk. Azonban a helyes önismeret 
az emberi önzés miatt nehéz tudomány. 

De nemcsak magunkat, másokat is kell ismernünk, 
hogy célt érjünk, mert a közös vonásokon kívül kiszorít-
hatlan változata van az egyéniségeknek. E végre az induktív 
és deduktív logika bonckésével szét kell szedni meg össze-
rakni az individuumokat, saját egyéniségünkkel összehason-
lítni azokat s levonni a tanulságokat. Nehéz, sokszor fáj-
dalmas, szomorú tudomány. De kincset ér. Az anatómus 
asztala is ilyen. 

Az írói intuíció mellett nagy haszna van a politikai 
és sociologikus tudomány, a klasszikus történetírók és költők 
tanulmányozásának. Ama tudomány az emberi élet tör-
vényeit kutatja, a történetíró meg azokat a gyakorlatban 
mutogatja és a mellett felmutatja előttünk az egyéni jel-
lemnek egész pályáját is. Tacitusnak és ó-klasszikus tár-

sainak a művészi alakítás mellett vannak hiányaik is, a 
mik meg a modern történetírás tulajdonai. És a nagy 
költők?... A ki csak Shaksperet végig olvasta: egész éle-
tére való kincset gyűjtött, egy új, ismeretlen világ nyilik 
meg előtte. Igaz, hogy a nagy költők tanulmányozásához, 
élvezéséhez is fáradság árán jutunk. Mert őket is kritiká-
val kell kisérni. Le kell törölgetni p. o. Shaksperenél a 
milieu porát: a homályos, dagályos képeket, hasonlato-
kat stb. vagy fel kell emelni p. o. Danténál (különösen ő 
nála) a milieu fátyolát, hogy értsünk, tanuljunk, és élvez-
zünk. De meg fogjuk látni s el fogjuk lesni azokat a tit-
kokat, hogy p. o. Shakspere miképen játszik a marionettel, 
hogy lehet hatni észre, érzelemre, akaratra; látni fogjuk 
azokat a titkos húrokat, a miknek érintésére az ember 
fájdalmat, félelmet, szorongást, aggodalmat, megelégedést, 
lelkesedést, bámulatot, megdöbbenést, elragadtatást, örö-
möt, gyönyört, megrendülést, exaltációt stb. érez s igazat 
adunk Göthének: »Shakspere művei nem a költészet 
körébe sorozandók; azt hinnők, hogy a végzet megnyíló 
könyve előtt állunk, melyben egy mozgalmas élet forgataga 
zúg és lapjait élénk hatalommal ide s tova forgatja«. A 
költők tanulmányozása tanulságosabb még az élet tanul-
mányozásánál is annyiban, hogy az élet nem motivál, míg 
a poéta igen. lerántja a leplet a lélek legtitkosabb gondo-
latairól is a fájdalom kínpadán s a rögzött konok gazem-
ber esze nélkül vall ott, a hová a törvényszéki tárgyalások 
hatalma el nem ér. 

E tanulmányok segélnek el bennünket az érzelmek 
kontúrjainak kezelésére. De hogy ezeket necsak elmélet-
ben értsük, hanem a gyakorlatban is: törekednünk kell 
a kifejezés hatalmának elnyerésére. E tekintetben legoko-
sabb űgv születni, hogy az őseredetileg a mienk legyen.* 
E nélkül ezer esztendei tanulmány sem hozta volna létre. 
De hát az isteni adomány nem tőlünk függ. Azonban sok 
és lelkiismeretes tanulmány arra is elsegíthet, hogy a ta-
lentumot, ha el nem érjük is, de felé közelíthetünk. És 
itt ismét nem lehet eléggé ajánlani a klasszikus írók és 
költők tanulmányát, meg a magyar nép nyelvének meg-
figyelését. A két elsőről már szólottam, itt csak azt ismét-
lem, hogy ne hajoljunk meg dicsőségük, nevök bálványa 
előtt vakon, mert gyarlóságok még az ő műveiben is 
vannak. Minél jobban megtisztítjuk őket ezektől: annál 
őszintébb, bensőbb, nemesebb lesz tanulságunk s élveze-
tünk. A magyar nép nyelvének megfigyelése elengedhet-
len, kivált egyházi szónoknál, mert a népnek beszél és 
most idegen nyelvvel is bíbelődik s ez utóbbi a szűz 
nyelvérzékre mindig veszedelmes és . . . mert e nélkül 
hiányzik a műből a magyar géniusz bája. Kivált manap-
ság van erre nagy szükség, midőn az írók nagy része 
párisi, bécsi rongygyal keni-feni szülötteit, a hírlapírók 
nagy része pedig oly fővárosi magyarsággal ír, hogy mind-
untalan menekülni kell Aranyhoz, Petőfihez meg a . . . 
béreshez magyar beszédért Valóban élvezet ezeknek az 
egyszerű, értelmes embereknek a szűz syntaxisát hallgatni 
és tanulni. 

Mikor aztán az író mesterségének ezen technikai 
részét érti: akkor jön a tulajdonképen való alakítás . . . 
a művészet. És itt a Madách elvét fogadom el: »a sza-
balyt, a mintát hagyd pihenni!«. De csakis a talentumra 
nézve! Ellenkező esetben jobb, ha szabályok szerint ír az 
ember, most különben torzszülötteket hoz létre. 

A szabályok abstractiók írók műveiből. Előbb volt 
író s csak azután szabálykészítő. Sophokles nélkül nem 

* Legokosabb dolog a Krisztushoz menni s az Ő szent Lelke 
által iblettetni. Szerlc. 



írta volna meg Aristoteles évezredeket túlélt poétikáját. 
Már most azt kívánni, hogy mindenki azt a ruhát vegye 
magára, a melyiket egy másik emberről szabtak: legalább 
is furcsa és naiv dolog. Mert gondoljuk meg, hogy a sza-
bályok az azokat készítő egyének szerint módosulnak, 
eltérnek és a mi helyes az egyik szemében, helytelen a 
másikéban. Meg aztán az is megesett már, hogy a sza-
bályokból ismét új és hamis szabályokat abstraháltak 
p. o. Aristoteles kánonaiból a francia klasszikus dráma 
idejében. Szegény stagiritának csak a »katharzisz« tanát 
annyifelé csavargatják ma is az elmélet emberei, hogy 
csakugyan nincs egyéb hátra, mint szép csendesen vissza-
tenni a könyvtárba az elméleti könyveket, miután elol-
vastuk őket. Magam is szorgalmasan áttanulmányoztam 
egynehány elméleti könyvet s azok között egy pár szónok-
lattant is (pedig kitűnőt is) annak idejében. De arra a 
tapasztalásra és meggyőződésre jutottam, a mire Madách, 
hogy az embernek ép azért van joga félretenni őket, 
mert már ismerős velők. Az elmélet és gyakorlat külön-
böző két dolog és sokszor 100 mértföldre áll egymástól. 
Emez tény, a mit megcáfolni nem lehet, míg amazt igen. 
Rendszerint az elmélet emberei teszik meg egymással. 
Mennyi elméletet építettek Shaksperenél arra, a mi tized-
rendű s talán ép a milieu helytelen szüleménye. 

Közelebb áll a gyakorlathoz a minta. De csakis ta-
nulmányozás céljából, tekintetéből. A mintát utánozni 
káros, mert régi dolog, hogy az utánzó rendesen hibáit 
utánozza a mesternek. Tehát se minta, se elmélet, hanem 
egy harmadik út, a melyről a gyakorlat azt mutatja, hogy 
ez a leghelyesebb, tehát föltétlenül ez követendő! Se nem 
újítási, se nem képtelenségi viszketeg ez. Beszédeim írá-
sakor soh'se gondoltam arra, hogy azok napvilágot lás-
sanak. És a legtávolabb áll tőlem az eredetiségnek vagy 
minek túlhajtása, most az ellenkezik a kathedra szent 
céljával. »Az irodalomban és kritikában is észlelhető né-
melykor a fiatalságnak képtelenségi viszketege, főként, ha 
az valamely hagyományos rideg szabályosság megtáma-
dásaiban találja kiinduló pontját és egy egyenesen ellen-
tétes irányzat túlhajtásaiban és kinövéseiben keresi ki-
válóan fegyvereit*. Én sem egyik, sem másik szélsőséget 
nem kerestem, hanem a helyes utat. És saját gyakorlato-
mon és tapasztalásomon alapuló meggyőződésem kezes-
kedik arról, hogy meg is találtam. Mert nem minden 
alakítás helyes, legyen bármilyen eredeti is. 

Arról nem is szólok, hogy egyik fajta művésznek 
a másik fajta művész birodalmába nem szabad nagyon 
átjárkálni. Rég megírta Lessing, mennyire lehet festővé 
a költő és viszont. Tehát a prédikátor ne legyen p. o. 
imádkozó, mikor prédikál. És mikor imádkozik, ne pré-
dikáljon stb. 

Hanem bővebben kell fejtegetnem azt a tételt, hogy 
minden olyan alakítás, a mi a természettel ellenkezik, a 
mi nem természetes: az helytelen, az torzszülött. Hogy 
Shakspere meghatározásával éljek: a művész »tükröt 
tartson a természetnek*, vagyis a tartalom lényegét ala-
kításában meg ne hamisítsa. Erre nézve igaza van Deák 
Ferencnek, a ki azt mondotta, hogy ő csak azt az egyetlen 
sajtótörvényt hozná, hogy: »hazudni nem szabad!* 

(Vége köv.) Csánki Benjámin. 

ISKOLAÜGY. 
R é s z l e t 

Filep Endre dunapataji ref. tanító beszédéből. 

Kedves Kartársaim! E hónap 10. napján ünnepelte 
nemzetünk minden hű fia édes hazánk ezeréves fennál-
lását. Hálaadó énekek és buzgó imák röpültek a Minden-
ható trónja elé azon kegyelem és jóságáért, hogy Árpád 
vezérlete alatt őseink e tejjel-mézzel folyó Kánaánt elfog-
lalták s nékünk utódaiknak megtartották ; de egyszersmind 
alázattal kérték az ország hü fiai s leányai a Magyarok 
istenét arra is, hogy mint őseinket megsegítette, lelkesí-
tette az édes haza megszerzésére s annyi viszontagság 
között egy évezreden át megtartására: segítsen, lelkesít-
sen minket is tántoríthatlan hazaszeretetre, mely önérdek 
nélkül munkálja e hon javát, boldogságát, s ha a végzet 
ügy kivánja örömmel, áldozatul adja legdrágább kincsét, 
életét is minden igaz fia e hazának. 

Igen, így ünnepelt Magyarország! így ünnepeltünk 
mi is a haza csemetéivel, a jövő reményeivel, kedves 
tanítványainkkal s nemcsak arra igyekeztünk, hogy meg-
értessük gyönge elméjükkel e nagy jelentőségű nemzeti 
ünnepet, hanem igaz lelkesedéssel hintettük szivük rom-
latlan talajába az önzetlen hazaszeretetnek, az egyenlőség, 
testvériség együttérző munkájából eredő szabadság és 
függetlenségnek magvait. 

Vajha minden elhintett mag jó földbe hullott volna, 
vajha meghozná óhajtott gyümölcsét! Óh, akkor igazán, 
nagy, boldog lenne édes hazánk, lakói elégedettek s hírün-
ket. nevünket áldaná a késő ivadék. 

T. Közgyűlés! Nem lehet célom, hogy e helyen és 
alkalommal a történelem fonalát kisérve, elősoroljam azok-
nak fényes lapjaira jegyzett örömeit, dicsőségét a múlt-
nak, s emlékezetbe hozzam a gyászos eseményeket, me-
lyek miatt sokszor a sír szélén állott nemzetünk s a 
jóságos Isten szeretetteljes irgalmán kívül a vallásos hit, 
erkölcseik tisztasága s az öröklött tántoríthatlan ragasz-
kodás e földhöz, melynek minden porszemét honfi vér 
szenteltelte meg, mentette meg a végenyészettől. Igen, 
mert bár ösmeretlenek voltak elődeink a keresztyén val-
lással s annak áldásaival, de azért egy Istent imádtak, 
kit Hadúrnak, Magyarok istenének neveztek, családi éle-
tük, erkölcseik tiszták voltak. S midőn a zivataros hadi 
élettel fölhagyva állandó tűzhelyet alapítottak, a társa-
dalmi élet minden áldásait meghonosították, az isteni féle-
lemben, a jó erkölcsökben gyarapodtak s különösen gond-
juk volt arra hogy a gyermekek a szülők, az öregek s a 
fejedelmek iránti tiszteletben erősödjenek. Az eskü szent 
volt előttük. A hűség, szótartás, családi béke, vitézség fő-
erényeik voltak. 

Nem tagadhatni, hogy erényeik mellett hibáik is 
voltak, melyek máig is megvannak nemzetünkben. Ilyenek: 
a fényűzés, pártoskodás, harcvágy, mely hibák sokszor 



bajba keverték őket s az előhaladásban. szellemi művelt-
ségben gyakran meggátolták. 

De hiszen a világosságot sötétség, a fényt árnyék 
követi, az erényt bukás, a reményt csalódás váltja fel. 
így volt ez mindig s így is marad, míg az ember ember 
lesz, míg rendeltetésünket a tökéletességet el nem érjük. 

Ezen rendeltetésünk megfejtésén, megvalósításán igye-
keztek munkálkodni őseink is, midőn gyermekeiket szü-
lőik, s általában a náluknál nagyobbak tiszteletére oktat-
ták s a jó erkölcsöket szivökbe plántálták. Be kell ismernünk, 
hogy őseinknél megvolt a házi nevelés s aligha jobb lábon 
nem állott mint a mai kor családjainak egy nagy százalé-
kánál, kikkel az őseinknél otthonos eme szép erények ha 
ismeretesek is, de nagyon kevés gondozásban részesülnek. 

És ha ezen dicséretes családi nevelés őseinknél foly-
ton folyvást növekedik vala, az ezredik év utolsó száza-
dának nem kellett volna évszázadok mulasztásait pótolni. 
A mint az erkölcsök az elhanyagolt családi nevelés követ-
keztében lazultak, azon arányban növekedett az irigység, 
torzsalkodás, a féltékenység, hatalomra vágyás, melyek 
nemcsak megzavarói lettek a békés együttlakásnak, de 
kaput nyitottak az ellenséges indulatú szomszédnépek 
betöréseinek is ; s így lőn, hogy a saját testvérük ellen 
fegyvert fogott őseinknek török, tatár, német, oláh, horvát 
tüzzel-vassal pusztította s isten csodája, hogy még élünk. 

A bel- és külzavarok következménye volt, nemcsak 
a családi, de a köznevelés elhanyagolása is, mely eleintén 
a papok kezében volt, s férfi és női szerzetek elzárt falai 
között szűk cellákban pislogott a tudomány gyönge fény-
nyel mindaddig, míg a reformáció édes hazánkban is meg-
kezdette áldásos munkáját s a lelki sötétségre kárhoztatott 
népet az evangelium világával kivezette sötét börtönéből 
s megértette vele, hogy a tudomány nem egy kiváltságos 
osztályé, de édes mindnyájunké. 

A reformáció valóságos áldás volt a világ-műveltség 
előmozdítására. Iskolák keletkeztek, a tudomány terjedése 
által a babonaság kevesbedett, az igaz vallásosság terjedt 
az emberek erkölcsi gondolkozása, más irányt vett, javu-
lásnak indult. 

Azonban a szellemi felvilágosodásnak hatalmas ellen-
ségei mindent elkövettek a tudomány fáklyájának kioltá-
sára s a szegény népnek butaságban való tartása vér-
fogyasztó tettekre ragadta őket, kín- és vérpad, börtön, 
száműzetés várt a szellemi világosság terjesztőire. 

De hála a gondviselésnek, ha egyidőre győzedelmes-
kedtek is a sötétség fiai, több évi szenvedés, kitartó mun-
kásság által győzött a Krisztusért harcoló elszánt kis 
csapat. Üldözés, vérpad, szegénység nem félemlítette meg 
a jó ügy szolgálatában buzgólkodókat s midőn nyelvünket 
is el akarták venni, a mi elődeink, a tanítással foglalkozó 
iskolamesterek is ott voltak a lelkészek oldalán, a szegény 
nyomorgatott nép között s nekik is osztályrészük van azon 
nagy munkában, mely a nemzeti nyelvet a szegény nép 
házi tűzhelyénél megvédte, a nemzeti érzelmet ápolta s 
minden erőlködés dacára nem tehettek németekké, meg-
maradtunk magyaroknak. 

Áldott legyen emlékük ezen nemes lelkeknek, kik 
sokszor kenyérből sem ehettek eleget fárasztó munkájuk 
után, mert a nép is szegénységgel küzdött. Az ő nemes 
példájuk lelkesítsen minket is rögös, de magasztos pályán-
kon, nem riadva vissza a nélkülözéstől sem, mely a haladó 
kor dacára is oly sokaknak osztályrészül jutott. 

Hogy a népnevelők nagy részének máig is a nyomor 
és nélkülözés jutott osztályrészül, midőn az állam a ne-
velés ügyét is gondjaiba vette, annak az általános szegény-
ségen kívül az is egyik főoka, hogy az anyagi téren is 
elhanyagolt állapotok javítása, a földmívelés, ipar, keres-
kedelem, szélesebb alapokra fektetése milliókat követelt 
az évi költségvetésből; így az ország jövedelmét a lehe-
tőleg arányosan kellett megosztani, hogy minden téren 
meglássék a haladás, s csak így érhettük meg az ezred-
éves örömünnepünkre, hogy a művelt külföld elismeréssel 
adózik törekvésünknek. 

Hiszem, hogy közoktatásügyi kormányunk évről-évre 
többet fog áldozni kulturális célokra; a néptanítókat is 
munkájukhoz mért anyagi támogatásban fogja részesíteni; 
a nyugdíjügyet is a legméltányosabban rendezni; csak mi 
is ne zúgolódjunk, ne békétlenkedjünk, várjunk türelemmel 
míg igazságos kéréseink az ország anyagi helyzetének javu-
lásával meghallgatást nyernek s mostoha sorsunk kedvező 
fordulatot vesz. 

íme kedves kartársaim! Ezek az én szerény gondo-
lataim, midőn nemzeti életünk első ezredévének sírjánál 
s a második ezred határkövénél megállapodva a múltba 
visszatekintek, hogy annak eseményeiből okulva a bizony-
talan jövőbe a legszebb reménységgel nézzek. 

Lehet, hogy csalódom. Lehet, hogy az én ideális 
gondolataim, nem egyeznek meg mindnyájatok gondola-
taival. De ez a körülmény mitsem változtat a dolgon, mert 
hitem és meggyőződésem az, hogyha egyben-másban eltér-
nek is gondolataink, de célunk egy ; a népnevelés minél 
magasabb fokra emelése, a fölvilágosodás terjesztése, a 
hazafiság ápolása, a vallásos hit és jó erkölcsök meg-
szilárdítása. 

Hogy ezen magasztos célt elérhessük, arra kérem 
én a mindenhatót. És én hiszem, hogy meghallgatja az 
én s a ti buzgó imádságíokat is, csak járjunk mindnyájan 
jó példával tanítványaink előtt a vallásos kegyesség, a 
tiszta erkölcs és önzetlen hazaszeretet boldogságot, meg-
elégedést termő ösvényén. 

Értessük meg velük, hogy igaz hit, tántoríthatlan 
bizalom és tűrő reménység nélkül nem lehet lelki nyuga-
lom Isten, haza és emberszeretet nélkül nincs béke a társa-
dalomban ; a békétlenség következtében felbomlik a rend, 
megromlik az erkölcs s bekövetkezik a bukás, mely oly 
sok nemzetre bekövetkezett már, kik urai voltak e hon-
nak, mielőtt őseink elfoglalták. 

Fájdalom, ősapáinknál is megvoltak azok a fogyat-
kozások, azok a hibák kisebb-nagyobb mértékben, melyek 
a nemzetek millióit az élők sorából kitörölték s épen ezek 
okozták századokon keresztül a török, tatár s a többi 
nemzetiségekkel való háborúskodás*, mely a vagyonoso-



dást s a közművelődést is nagy mértékben megakadályozta, 
S ha isten őrködő hatalma időről-időre nem támasztott 
volna jeles, bátor hazafiakat, kik rettenthetlen vitézségük 
által ezreket lelkesítettek szembeszállani az egyenetlenkedő 
országot megtámadó ellenséggel: bizonyára ma már csak 
emlékezetben élne a magyar. 

Legyen tehát jelszavunk jövőre is: Előre, bátran a 
cél felé! 

Te pedig szent hazám! virulj évezredeken át; virulj 
az idők végéig, hogy a föld népe bámulva csodálja hatal-
madat, nagyságodat és dicsőségedet. 

És te Isten, magyarok istene! ki ezer éven át meg-
tartottad e szép hazát, tartsd meg nékünk és maradé-
kainknak évezredeken át! Óvjad békességét, segéld virág-
zását ! 

TÁRCA. 
Az Evangelieal Allianee jubileuma. 
Az Evengelical Alliance-nek nem annyira az a célja, 

hogy egységet hozzon létre, hanem az, hogy a Krisztus 
hívei közt meglévő egységet kifejezésre juttassa. A kik 
ugyanis a Krisztusnak hívei, a kik a Krisztus testét alkot-
ják s a keresztyén Egyház Fejével összeköttetésben álla-
nak : azok, ha sok tekintetben eltérnek is működési mód-
jukra nézve, mégis együttvéve egy magasabb egységet 
képeznek. Ez az egység természetesen nem olyan, mint 
a római egység, a mely ezerféle ellentétet takar s a mely 
tulajdonképen a leigázott rabszolgák egysége. Az evan-
geliumi egység szabad emberek egysége, azoké, a kiket a 
Fiú megszabadított s a kiknek egységét a szabadság nyil-
vánulásai miatt sokszor felismerni alig lehet. 

Ez egységnek azonban kifejezésre kell jutnia, mert 
ez az Úr akarata. A Krisztus híveinek egynek kell lenniök, 
hogy a világ ez által is a Krisztus s az Atya akaratának 
igaz ismeretére vezéreltessék. (Ján. XVII. 23.) 

Ilyen gondolatok vezethették az Ev. Alliance alapítóit 
ezelőtt 51 évvel. 51 és nem 50 évvel, mert hiszen az elő-
zetes tanácskozások már 1845-ben megindultak s 1846. 
a végleges szervezés éve. S mivel az Ev. Alliance meg-
alakítására a liverpooliak adták meg az impulsust, bár 
aztán az alakuló ülés Londonban tartatott: azért a liver-
pooliak a tulajdonképeni, nagy világkongresszus előtt a 
magok körében tartottak jubiláris ünnepélyt. Ez ünnepélyre 
is kaptam meghívást s mivel a liverpooli összejövetel köz-
vetlenül a londoni nagygyűlés előtt tartatott s Szász K., 
dunamelléki reform, püspöktől megbízást kaptam, hogy a 
dunamelléki ref. egyházkerületet s a budapesti ref. theol. 
akadémiát a londoni kongresszuson képviseljem: örömmel 
fogadtam el a liverpooli összejövetelre szóló meghívót. 

Jún. 25-én délután körülbelől fel 3-kor értem Liver-
poolba, az állomásról egyenesen a városházára mentem. 
Arnold úr, az Ev. Alliance, főtitkára, kalauzolt. 

A városháza nagytermében szép közönség gyűlt 
Össze. Közvetlenül a gyűlés előtt egy cédulát nyomtak a 
kezembe, a melyen ez állt, hogy az első indítványt nekem 
kell megokolnom. S csakugyan ima s az elnök néhány 
szava után engem szolítottak fel. Szerencsére az indít-
vánvnyal egyetértettem s hamarosan, a hogy tudtam, 
igyekeztem az indítvány értelmében kifejtem, hogy nekünk 
nem a merev római egységre, hanem a Krisztus által 

óhajtott szellemi egységre van szükségünk. Utánam egy 
holland lelkész szólt, majd Arnold úr mondott el egyet-
mást az Ev. Alliance múltjáról. Igen érdekes és megható 
volt egy öreg úrnak a felszólalása, a ki 50 évvel ezelőtt 
részt vett az Ev. Alliance megalakításában. Ülés után a 
város egy másik teremben megvendégelte az egész közön-
séget. Volt thea, kávé, sütemény, vajaskenyér, szóval an-
golos uzsonna. 

Este fél 8-kor volt a Hope-Hall óriási nagytermében 
a főgvíílés. Ezen a liverpooli püspök elnökölt, egy hatal-
mas, erőteljes, szakállas bajuszos alak s a mi fő, igazi 
evangeliumi szellemű ember, a ki nemcsak hogy nem 
készül a római rabiga alá hajtani magát, hanem azt hir-
dette, hogy: »ha már az evangeliumi egyházak közt kel 
lenni válaszfalaknak, legyenek azok oly alacsonyak, hogy 
azok felett egymással kezet szoríthassunk«. Dr. Rvle — 
ez a püspök neve — e szavaival egészen elragadta a 
közönséget s megvallom, a Religio folytonos hitegetései 
után jól esett látnom, hogy az angol püspöki egyháznak 
esze ágában sincs néhány balgatag tagját követni s az 
evangeliumi szabadságot megvetve, a római sötétségbe 
menni vissza. 

Dr. Ryle után egy presbyterianus lelkész szólt, a ki 
azt fejtegette, hogy csak a Krisztus igaz evangéliumát 
kell hirdetnünk: majd a közönség lelkében ez egyszerű 
evangelium visszhangra talál. Nagy lelkesedéssel szólt 
azután dr. Gert van Wyjk holland lelkész az Ev. Alliance 
céljairól. Utána én következtem. A jó alkalmat felhasznál-
tam. hogy a magyarországi egyházi viszonyokat egészen 
objektíve ismertessem. Fájdalom, külföldön épen a legér-
tékesebb emberek nem ismernek bennünket. Csodálkozva 
hallották, hogy itt. közel négy millió protestáns van, hogy 
egyházaink elemi és középiskolákat tart fenn s jól esett 
hallaniok, hogy a praktikus keresztyénség jóravaló eszkö-
zét az újabb időben sikerrel alkalmazzuk. 

Az egészre a koronát Taylor, liverpooli fődiakonus 
tette fel. Archdeacon Taylor, a ki aztán nekem egy napra 
igen kedves házigazdám lett s családjával nagy vendég-
szeretetben részesített, egyike a legkiválóbb, modern angol 
vitaíróknak. Egy sereg apróbb és nagyobb műben védte 
az evangeliumi álláspontot Róma ellenében. Akkoriban 
várták épen az angol egyházi körök a pápa nyilatkozatát 
az angol püspöki egyház papi rendjének érvényességéről. 
Archdeacon Taylor pedig azt mondta, hogy ha a pápa 
elismeri őket, akkor valóban nyugtalankodni kezd, hogy 
ugyan hát csakugyan jó úton járnak-e? Gondolom meny-
nyire örül, hogy a pápa miután az általa kiküldött bizott-
ság az angol papság érvényessége ellen döntött egy sza-
vazattal, hát nem ismerte el az angol püspöki egyházat 
igaz ker. egyháznak. Gondolom, hogv Archdeacon Taylor 
hogy örül most s hogy mondja ismét, a mit egyszer ne-
kem mondott: »most már a pápa a saját maga hatal-
mának érvényességéről elmélkedjék«. Szegény csalhatatlan 
pápa! Ila most egy másik bizottság máskép szavaz, akkor 
ő is máskép nyilatkozik. De mit tett volna, ha az az egy 
tag megbetegedett volna s nem szavazott volna, csak 
később írásban nyilatkozott volna ? Igazán szánhatjuk sze-
gény, eltévelyedett pápista testvéreinket. 

Archdeacon Taylor az Ev. Alliance nagygyűlésén 
is igazi evangeliumi embernek mutatta magát. Kimutatta, 
hogy az Ev. Alliance hatalmas oszlopokon áll s hogy az 
evangeliumi örök alapon állva, a változatosság egyenesen 
csak hasznára lehet az Isten országának. Beszédét a régi 
ismert szavakkal zárta be : >in essentials unity, in non-
essentials liberty, in all charity 

Az ünnepélyt ének és ima zárta be. 
(Folyt, köv.) Szabó Aladár. 



A kollégium Rákóezyanum. 
Részlet »Az eperjesi ev. ker. kollégium története« című nemsokára 

megjelenendő műből. 

(Folytatás.) 

Tagadhatatlan, hogy Rezik J. és társai ezen évben 
is derekasan megfeleltek feladatuknak, de ezen iskolai év 
eseményei közül, pedig fontosak voltak (mint látni fogjuk) 
kimagaslik az 1709. május 13-án Eperjesen megtartott 
felsÖ-magyarországi evangelikus nagygyűlés. Ez ugyanis 
komolyan gondolkodott róla, miképen lehetne rendezni a 
magyar evang. egyház és különösen a kollégium ügyeit s 
1709. május 13-ikán kelt határozatával azt javasolta, 
hogy : 

1. Jegyeztessék fel a kollégium története az okmá-
nyokkal együtt a Tököli-féle időből. Ez a városi biróra 
Klesch Jánosra bízatott. 

2. írassék meg a kollégium története a Rákóczi-
féle forradalom jelen idejéig. Ez Sárosmegye alispánjára, 
Roth Mihályra bízatott. 

3. Jegyeztessék be a jegyzőkönyvbe Szirmay Miklós 
és Meltzel Mihály kiküldetése és annak minden okmánya. 
Erről is az alispán gondoskodjék. 

4. A kollégiumnak 1705. jan. 2-ika óta, visszaszer-
zése, minden hivatalnoka, teljes berendezése neveztessék 
meg, írassék le. Ezt a legközelebbi ülésen már mutassa 
be a kollégium jegyzője. Kollégiumi jegyző akkor Dravetzky 
Gáspár volt. 

5. Vezettessék be a jegyzőkönyvbe a szécsényi egyez-
ménynek egész a vallás ügyére vonatkozó pontja. 

Erről Radvánszky János úr gondoskodjék. 
6. Kívánatos, hogy jegyeztessék fel: vájjon mely 

megyékben hajtatott végre a szécsényi határozat és mi-
képen és melyekben nem és miért? Ezt eszközölték a 
superintendensek, seniorok s velők br. Hellenbach János 
Gottfried, Gerhard György, Ottlik György. Szirmay Miklós 
Sáros alispánja. Rulyovszky Dániel, Gosztonyi Miklós, 
Okolicsányi Gáspár az eperjesi és lőcsei birók. Mind azt, 
a mi az eperjesi kollégiumra vonatkozik, szedjék össze 
a kerületekben s a superintendensek jegyzőkönyveiben és 
ezen okmányokra egy megfelelő külön jegyzőkönyv ren-
deltessék. 

És mivel az egyes adományoknak, alapító levelek-
nek elhelyezésére, nevezetesen pedig a szécsényi gyűlés 
határozatai végrehajtására vonatkozó ügyiratoknak szá-
mára biztos hely kell, minden superintendens mellett ál-
littassék fel egy levéltár, melybe az egyes levéltárak fon-
tosabb okmányai letétessenek, nehogy azok az egyház 
és iskola nagy kárára, mint az már — fájdalom — meg-
történt, elveszszenek. 

7. Ugyanazon jegyzőkönyvbe vétessenek fel a zsol-
nai, a szepesváraljai és rózsahegyi zsinatnak s határoza-
tainak pontos története, szövege. 

Ezt Szirmay András űr lesz szives elkészíteni. 
8. Kermann D superintendens úr kiküldetésének s 

eljárásának, megbízatásának hű leírása. 
Ezt az eperjesi lelkész urak s nevezetesen az első 

pap lesz szives elkészíteni. 
9. Felveendők az ülési határozatok, »Consistoriales 

Decisiones*, egészen pontosan, az idő, hely, tárgy s végzés 
hű közlésével. Ezt a kollégium jegyzője készítse el. 

10. A Körtvélyessy-féle küldöttség, s az annak adott 
utasítás is felveendő a megbízott levéllel együtt, úgy hogy 
a ref. atyafiak hasonló intézkedése is bennfoglaltassék. 
Ezt Prileszky Pál úr fogja eszközölni. 

Ezeken kívül: 

1. Külön jegyzőkönyvbe veendő emlékezet okáért 
és a jövő nemzedék buzdítására : ki? milyen alapítványt tett? 

Felveendők a Tököli-féle, Wittnvédi-féle, a Hedry-féle, 
a svéd XII. Károly-féle alapítvány okmányai. Azonkívül 
a Szirmay-féle, Kermann-féle, Körtvélyessy-féle küldöttség 
eredménye. Ki? mivel ajándékozta meg a kollégiumot? a 
külföldre menő ifjak milyen segélyt kaptak ? mely pénz-
tárból, vagy mely egyestől ? Ezt Sárosmegye alispánja 
legyen szives elkészíttetni. 

2. Feljegyzendő továbbá hány ifjú, mely évben, mely 
nemzetiségű és kinek költségén, adományaival küldetett 
ki? Erre is külön jegyzőkönyv kell. Ezt az igazgató urak 
vagy valamely rendes tanár vezesse, ők ismerik legjobban 
az ifjakat. 

3. Végül szükségesnek látszik egy jegyzőköny, melybe 
a tanulók fegyelmi esetei s az azok ellen bevezetett fe-
gyelmi eljárás volna beírandó. A külön egyes esetek is 
külön jegyzőkönyvekbe veendők. A fegyelmi eljárást Okoli-
csányi Mihály úr lesz szives szabályozni. A fegyelmi ese-
teket pedig a kollégiumi jegyző úr fogja feljegyezni. 

Mindezt minél előbb kell rendezni, nehogy az 
evangélikusok rendetlenséggel vádoltassanak; ellenkezőleg, 
legyen alapjok ügyeik folytonos rendbentartására. 

A rózsahegyi zsinat. XXV-dik kánonja által szerve-
zett a tiszáninneni és tiszántúli kerület ügyeiben eljá-
randó consistorium teendőiül kijelöltetett.1 

1. Kik legyenek a kollégium inspektorai? (Névsze-
rint megnevezendők és teendőik, kötelességök meghatá-
rozandók.) 

2. A gyűlésen hánynak kell okvetlenül jelen lenni? 
Ki hívja össze a gyűléseket? 

3. A tanulók fegyelmi eseteiben mások is, vagy 
csak az inspektorok járjanak-e el? 

4. Ki legyen a kollégium ügyésze? 
5. Ki indítsa meg a keresetet a tanulók fegyelmi 

ügyeiben? Ki hívja össze a birákat? 
6. Ha valamely sérelem éri a tanulókat, vagy a 

kollégiumot, ki lesz a védőjük? (Megnevezendő, mert ha 
mindnyájan, akkor senki sem). 

7. Ki jelölje ki a jótéteményes tanulókat ? Ki ajánlja ? 
Mily feltétel' alatt? 

8. Ha valamely tanuló a külföldre akar menni, ki-
nek engedelmével és pártfogásával menjen ? (Megjelölendő, 
nehogy méltatlanok menjenek ki.) 

9. Ha a tanszemélyzet ellen lenne panasz, ki intse 
meg? s ki indítsa meg ellenök az eljárást? 

10. Célszerű lenne a tanulók fegyelmezése tekinte-
tében havi vagy időközi ellenőrző üléseket tartani. (Ellen-
őrző konferenciák ! Hörk.) 

11. Célszerű lenne szabályzatot készíteni az egyházi 
és iskolai kötelezettségre nézve, nehogy istentisztelet vagy 
tanítás idején a tanítók bolyongjanak. 

12 Célszerű volna meghatározni, mely hónapban, 
mely inspektor látogatja az iskolát — mert különben — 
senki sem látogatja. (íme az iskolalátogatók intézménye! 
Hörk.) 

1 Ezen consistorium tagjai voltak a világi urak közül: Szir-
may Miklós, Péler és András toporci Görgöy György, Plathy Sán-
dor, Roth Mihály, Brezinay János egyúttal jegyző, Kray Jakab 
(Késmárkról). Lányi Pál, Kubinyi György Nyustyárol. Boronkay 
ístván és KÍesch János Eperjesről; a lelkészek közül : Zabler Jakab 
és Bodó András superintendensek, a kassai M. Sárossy János, az 
eperjesi M. Schvartz János egyúttal jegyző, a kövi Fabriczy János 
lelkészek. Sárosból: Závodszky Miklós senior; Kis-Hontból: Pau-
linyi György senior; Gömörből: Sexti Adrás senior; Bartholomaei-
desz János consenior, Pyxiadesz György polomi lelkész és gömöri 
esper. jegyző, Buchholtz György a szepesi 14 városi esperesség 
seniora és Pelsőczy Márton nagyvárosi lelkész. 



13. Az iskolai törvények, a vizsgálatok az előadandó 
tantárgyak és tankönyvek, órarendek vizsgáltassanak felül. 
Színi előadások, szavalatok tartassanak az ifjúság buz-
dítására. 

14. Az eddigi és Sáros-Patakon legújabban tett ala-
pítványok úgy helyeztessenek el, hogy akár szaporodnak, 
akár nem, hasznot hozzanak. Az inspektor urak e tekin-
tetben a kerületekben intézkedhessenek. 

15. Az egyes egyházak évenként adhatnának annyit, 
a mennyit (egyházi adó az iskolára! Hörk); a lelkész 
urak hallgatóikat erre buzdíthatnák, az inspektor urak pedig 
kezelhetnék ezen jövedelmet. 

16. Ha rendkívüli szükség áll be és követeket, ki-
küldötteket kell küldeni, ezt minden inspektornak tudtára 
kell adni s egyúttal meg kell határozni, mennyi költség 
kell ? Ki jelentse ezt ? Ki terjeszsze elő ? 

17. A pártfogók, patrónusok különféle területben 
lakván, ki vegye át ezektől az adományokat? évi járulé-
kokat? Hol legyen a pénztár? Ki utalványozzon belőle? 
Ki számoljon ? Ki mentse fel a számadót ? 

18. Ki jegyezze fel évről-évre az adakozókat, hagyo-
mányozókat ? alapítókat ? 

19. Tekintettel a sokféle ügyre, mely a szeniorok 
és superintendensek előtt előfordul, célszerű lenne egy-egy 
(kerületi) superintendensi levéltár és egy egyetemes levéltár 
szervesése a kollégiumban, melyben minden ügyirat meg-
őrzendő. 

20. Az üléseken az egyháziak is legyenek jelen, 
nehogy tudtuk nélkül történjék valami, esetleg jogsérel-
mükkel. 

21. Sok templom és javadalom elfoglaltatik, sok 
evangelikus hivő és ev. lelkész vallásáért üldöztetik, kinél 
emeljenek azok panaszt ? az illető megyebeli inspekto-
roknál? Ha a megyénél kell panaszt emelni, ki tegye azt ? 
Értesítse-e a szorongatott a szomszéd inspektorokat és 
egyházunk más előkelő fiait is? Ha a megye nem ád 
elégtételt, kihez kell fordulni? Ki legyen az ügyvéd? Meg 
kell nevezni és az egyes esetekben is intézkedni, mert 
részleteiben pusztulván az egyház, gondoskodás hiján, az 
evangelikus egyház önmaga lesz a maga pusztulásá-
nak oka. 

22. Szükséges volna egy egyetemes jegyzőkönyv a 
kollégiumban, melybe az egyetemes ügyek, folyamodvá-
nyok, kormányleiratok stb. jegyeztetnének, és egy másik 
jegyzőkönyv ugyancsak a kollégiumban, mint egyetemes 
ev. egyházi levéltárban, melyben az egyes megyék az 
evangélikusokat érintő határozatai lennének megyénként 
feljegyezve, p. o. miképen foganatosíttattak a szécsényi 
határozatok ? 

(Folyt, köv.) Hörk József. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Luthardt apologétikai előadásai, 

Ez apologétikai előadásokat Luthardt tanár az 1864., 
1867., 1872. s 1880. években a lipcsei egyetemen tartotta. 
»A keresztyénség apologiája* cím alatt négy kötetben 
egymásután ki is adta azokat. Az első kötet a >keresz-
tyénség alapigazságairól* szólt, s 11-ik kiadásában (1889) 
Csiky Lajos fordításában olvasóközönségünk előtt is is-
meretes; a második kötet »a keresztyénség üdvigazságai-
ról* hat kiadásban 1890-ben jelent meg; a harmadik 
kötetet »a keresztyén morálról* szólót, mely négy kia-

dásban 1889-ben jelent meg, Csiky Lajos fordításában e 
napokban a Prot. írod. Társaság kiadványaként kapjuk, 
s végül a negyedik kötet immár harmadik kiadásban »a 
modern világnézeteket s azok gyakorlati következményeit« 
tárgyalja. Az első kötetnek ismeretét feltételezzük, a har-
madikat annak magyar fordításban való megjelenése után 
azonnal bemutatjuk, s így ez alkalommal csak a második 
és negyedik kötetnek a ker. üdvigazságokról s a keresz-
tyénellenes modern világnézetekről szóló fejtegetéseit fog-
juk ismertetni. 

Luthardt tanár dogmatikai álláspontja ismeretes. A 
pozitív evangeliumi alap nála a szigorúan orthodox lutheri 
dogmatikában jut kifejezésre. Ez helyenként egyoldalúvá 
is teszi az egyes hitigazságok megítélésében. De azért 
dogmatikai felfogása ez apologétikai előadásaiban sem 
bántó, sőt szilárd pozitív evangeliumi álláspontja bizonyos 
közvetlen meggyőző erőt kölcsönöz az ő előadásainak. 
Saját egyháza nézeteit hirdeti ugyan igazaknak, de teszi 
ezt minden túlzás és felekezeti türelmetlenség nélkül. így 
értjük meg azt, hogy nálunk épen egy debreceni theolo-
gus vállalkozott az előadások átültetésére. 

Apologétikai előadásokra, ha valamikor, úgy ma igen 
nagy szükségünk van. A keresztyénség ősrégi ellentétei 
különböző változatokban és álarcokban ugyan ma is is-
métlődnek az egyházban és azon kívül. A judaistikus és 
paganistikus szellemek ősrégi tagadó hatalmai ma is lét-
alapjában támadják a keresztyénséget, a mely pedig egyet-
len feltétele a világi dolgok helyes megítélésének s az 
anyagi és szellemi kulturélet egészséges fejlődésének. Luthardt 
előadásait különösen az egyes kötetek végén található 
theol. irodalmi és forrásszerű jegyzetek is teszik becsesekké 
a melyek az egyes kérdések behatóbb tanulmányozására 
ösztönzik s irányítják az olvasót. Luthardt széleskörű 
tudásának s rengeteg irodalmi s történeti ismereteinek 
igazi tárházára akadunk e jegyzetekben. 

Lépjünk most már közelebb »a ker. üdvigazságok* 
szentélyébe, a mely épen Luthardt apologétikai előadásai 
2-ik kötetének tárgyát képezi. 

I. 

Mindjárt az első előadás »a keresztyénség lényegé-
ről* szól. A pogánysággal mint kereső vallással s a zsidó-
sággal mint remélő vallással szemben a keresztyénség az 
absolut vallás, vagyis teljes valósága annak, a mit a 
pogányság keresett és Izrael csak remélt. A keresztyénség 
lényege Jézus Krisztus történeti személyisége, vagyis egy 
történeti tény, s nem egy eszme. A benne mint meg-
váltóban való üdv- és hitbizonyosság a maga bensőségé-
ben és közvetlenségében teszi közelebbről Rómával szem-
ben az evang. keresztyénség lényegét. E fejezetben a hit 
és tudás egymást kiegészítő viszonya igen tanulságosan 
van fejtegetve. 

Az egész keresztyén tan a bün és a kegyelem két 
nagy ténye körül forog. A ki az emberi bűnösséget s az 
isteni kegyelmet átértette — mivel azon alapul— az egész 
keresztyénség. A következő két fejezet tehát a bűnről és 
a kegyelemről szól. Itt a bűn és a halál összefüggése 
tárgyalásánál találjuk azt a szép tételt, mely Szabó Aladár 
belmissziói értekezésének is jeligéül szolgált s így hang-
zik: »A modern keresztyénség diadala a belmisszió.* A 
mi közelebbről a bűn eredetét illeti, úgy az sem az ember 
érzéki természetéből, sem a végességből sem pedig a földi 
lét szükségképességéből, hanem igenis az akaratelhatározás 
legelső istenellenes tényéből vezetendő le, s ennyiben a 
szelleminek, az erkölcsinek, tehát a szabadságnak köréhez 
tartozik. Hitetlenség, nagyravágyás s világöröm annak 



lényege, s történetileg a rationalismus, a pantheismus s 
a materialismus nagy alakjaiban jutott kifejezésre. »Mert 
a rationalismus lelke a hitetlenség, a pantheismusé a 
nagyravágyás s a materialismusé az érzéki világöröm.« 
A bün és a rabság állapotából a kegyelem szabadítja meg 
az embert. A kegyelem a megváltás és kiengesztelés ke-
gyelme, mivel »önmegváltásról« beszélni nagy ámítás. A 
kegyelem szükségessége, bizonyossága, egyetemessége s 
az emberiséget nevelő ereje képezi >a kegyelmi* fejezeté-
nek befejező részét 

Ez a kegyelem és igazság Jézus Krisztusban, mint 
»istenemberben« valósult meg történetileg, s erről szól épen 
a következő fejezet. Kettős oldala annak isteni és emberi 
természete a maga reális valóságában és személyi egy-
ségében. Jézus szent, tehát bűntelen emberi életet élt s 
ennyiben a keresztyénség alapcsudája. A mint a keresz-
tyénség, úgy annak örök tartalma Jézus Krisztus is 
Istennek közvetlen ténye, s korántsem az emberi szel-
lemnek szüleménye. Az istenember testélételének utolsó 
alapja a bűn. A bűn feltételezi a kiengesztelést, a kien-
gesztelés pedig az istenembert. Ennyiben több egy ratio-
nalistikus »bölcs embernél vagy prófétánál« s nagyobb 
egy Spinoza-Hegel-féle eszménél. A christologia feladata, 
hogy embersége teljességében egyúttal az istenség teljes-
ségét lássa. Műve az emberiség megváltása és kiengesz-
telése hármas tisztségében, ú. m, a prófétai, főpapi és 
királyi tisztség alakjában nyilvánul, a mint azokat a dog-
matika közönségesen »Krisztus műve* fejezetében tár-
gyalja. Prófétai tiszténél fogva »nem csupán a szabad 
szellemek vallását hirdette, mint francia földön hiszik, 
sem a zsidóságot görög numanismussá nem alakította át, 
mint a német filozofiai iskolák tanítják, sem pedig az 
emberiség ideálját nem valósította meg kizárólag, mint 
némely modern theologus (p. o. Beyschlag) tanítja, sőt 
inkább az isten kegyelmét hirdette az egész vonalon, s 
ennyiben az ó-szövetségi prophetia vége és teljessége, s 
a görög filozófia eszményeinek (p. o. a stoikus bölcs képe) 
konkrét megvalósítója e maga történeti személyiségében«. 
Az ő szentsége idézte elő élete katasztrófaját. De halála 
több mint martyrum, mivel nemünk általános bűnösségé-
nek örök érvényű áldozata a keresztfán. A kereszt a győ-
zelem jele és hatalma. E ponton igen szépen mondja 
Luthardt: »A természetes logika ellen van az, hogy Isten-
nek legfőbb kijelentése a halál gyalázata a keresztfán. 
Azonban a szeretet legfőbb logikája az, s a szeretet fölötte 
áll a puszta értelem logikájának, mivel ez az igazság 
magasabb logikája. Csudálatos paradoxon ! A legmélyebb 
gyalázat jele egyúttal jele az uralomnak s a vigasztalás-
nak!« Gyönyörűen fejezi ki e gondolatot az az evang. 
egyházi ének: »Der am Kreuz ist meineLiebe!« 

Per crucem ad lucem, a kereszt útja a koronához 
vezet! Ez vezet Krisztus feltámadásához s a szenthárom-
sághoz, a melylyel a 6-ik előadás foglalkozik. Jól mondja 
Luthardt, hogy a feltámadás kérdése nem annyira dog-
matikai vagy philosophiai, mint inkább történeti kérdés, 
s itt sorra cáfolja Pál apostol nyomán a régebbi és újabb 
theol. ellenvetéseket a tetszhalálról, a visióról stb. Törté-
neti és benső vallásos alapokra fekteti apologetikai fejte-
getéseit. A háromság sem spekulatív kérdés, hanem igenis 
természetes kifejezése a megváltásban való hitünknek min-
den merev monistikus vagy pogány pantheistikus isten-
fogalommal szemben. Benne hittek Augustinustól Leibnizig 
az emberiség legkomolyabb szellemei, s csakis a rationa-
lismus felületes észkritikája vetette el e dogmát, mint 
érthetetlent. A deismus és a pantheismus elodázása e 
dogma feladata, a melynek érvényre emelésében az újabb 
német spekulatív philosophiának igen nagy az érdeme. Hisz 

Hegel tudvalevőleg »a világ sarkkövének« mondotta a 
trinitást, s annak rendszeres philos. alakját konstruálta a 
maga vallásbölcseletében. 

A maga kegyelmének teljességét a háromságos egy-
isten az egyházban tette le. Erről szól a következő fejezet. 
Istent, a teremtőt tagadja az atheismus, a megváltót a 
deismus s a Szentlelket az egyházban a rationalismus. 
Pedig az egyház tény és valóság, bármennyire is várták 
egy Voltaire vagy II. Frigyes idejében annak halálát. Az 
egyház a Szentlélek műve, s ez annak fentartó és refor-
máló elve a ker. egyháztörténet bizonyságai szerint. Lé-
nyege szellemi s nem szervezeti egység az emberek között. 
Remekül fejtegeti aztán a szerző a katholicismus és pro-
testantismus közötti elvi különbséget s a két rendszer 
gyakorlati folyományait. A római rendszert elítéli a való-
ság, a történet s a dolog természete. Fejtegetései itt 
Martensen dogmatikájának gondolatkörében mozognak. Az 
egyháznak belső és külső oldala van A római egyház-
fogalmat a hamis immanens, a reformátust a hamis trans-
cendes felfogás jellemzi. A lutheri egyházfogalom a kettőnek 
magasabb egysége és igaz gondolatelemeinek összefogla-
lása. Az új lutheránusok (Delitzscb, Löhe, Kliephoth, Dick-
hoff) romanizáló egyházfogalmának semmi nyoma az elő-
adásban. Az egvházfelekezeti különbségek mint tanellentétek 
és összfelfogások megítélésében mérsékelt felfogást mutat 
a szerző. Itt Döllinger szép ítéletére bátran hivatkozhatott 
volna. »Bárhol találunk keresztyén embert, Róma uralma 
alatt vagy Kálvin tanítványai között, benne Istennek gyer-
mekét, Krisztusban egy testvért s az üdvösség egyik örö-
kösét kell látnunk.« Sajnos, hogy a gyakorlati életben 
egyik részről a fanatismus, másik részről pedig a fele-
kezeti érzékenykedés az uralkodó! 

A 8-ik előadás »a szentírásról* szól. Az egyház 
sohasem nélkülözte azt, s Krisztus és az apostolok is 
hivatkoztak az ó-szövetségre, mint szent könyvre. Jézus 
nem szerzője, hanem tárgya a szentírásnak. Az írás 
egyetlen normája, tekintélye és forrása a ker. hitéletnek 
s mint ilyen döntő jelentősége van az egyház s a ker. 
ember életére nézve. Az írás egyúttal irodalmi műremek, 
a könyvek könyve, a szellem igazi universuma. A keresz-
tyénség vallja annak inspirátióját, de ethikai s nem mecha-
nikus értelemben véve. A szent írók épen írók s nem 
másolók. A bibliai kritika szükséges. Nem érinti az a 
lényeget, hanem csak a szöveget. A pentateuchkritika s a 
4-ik evangelium szerzőségének a kérdése a két legfonto-
sabb bibliai kritikai kérdés napjainkban. Komolyabb irá-
nyában fényoldala, negatív irányában szégyene az újabb 
prot. theologiának. 

Végül »az egyházi kegyelemeszközök« kérdésére az 
üdvigazságok rendszerét egészen természetszerűleg bezáró 
»eschatologia« (de novissimis = az utolsó dolgokról) 
fejezete következik. A történet s az egész világfejlődés 
végéről van itt szó. Mert mindennek célja az, hogy mi 
az örök élet örököseivé legyünk, s az egyház istenországá, 
a világ pedig istennek világává legyen. A halhatatlanság-
ban vetett hit a ker. remény folyománya, s oly általános 
mint az istenben való hit. Igazán az emberi szellemnek 
szükségképi gondolata. Az egyház jövője a keresztyénség 
mint világvallás. A világítélet a hitetlenségben s az ezzel 
kapcsolatos üdvtelenségben áll. 

Im ez az üdvigazságokról szóló apologetikai elő-
adásoknak rövid tartalma. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 
(Folytatása következik.) 



BELMISSZIÓ. 
Evangelizáeió-e vagy belmisszió? 

(Folytatás) 

A kálvinizmus szerint az egyházalkotmány rend-
szerét Isten állapította meg Nagylelkű Filepnek. 1566-ban 
kiadott nagyhesszeni egyházalkotmánya három apostoli 
egyházi hivatalt állított fel: a püspökökét vagy superin-
tendensekét, az egyházvénekét, a kikhez tartoznak úgy 
a lelkészek, mint a presbyterek és a diakónusokét. Hogy 
a kálvinizmus az egyház ügyeinek vezetésében, zsinat-
presbyteri szervezeténél fogva is, még nagyobb tért enged 
a világi elemnek, tehát hogy a belmisszió munkáinak 
végezésére még inkább mintegy provokálja azt, mint a 
lutberánizmus, azt bizonyítgatni teljesen fölösleges dolog. 

Nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy a refor-
mációnak, ha az az egyházat, mint hierarchikus intéz-
ményt, mint a pápa theokráciáját meg akarta semmisíteni, 
a világi elemet s azt képviselő államot emelnie s építenie 
kellett és tényleg emelte és építette is. 

A reformátorok szemében az államfelsőség is szent 
dolog volt. Luther meg épen három hierarchiáról beszél: 
a családi otthonról, a világi kormányzatról és az egyház-
ról. A dolgok természetében feküdt, hogy azon feladatnak 
nagyobb részét, melyet addig az egyház egészen önként 
a maga jogkörébe tartozónak tekintett, az iskolaügyet, a 
szegényápolást és az erkölcsrendészetet, a világi kormány-

keresztyén felsőség, a maga kezébe vette át. Ezen-
túl nemcsak magában az egyházban, hanem együtt a 
reformáció által megteremtett egyházban és állambem élt 
immár és fejlődött tovább Krisztus alkotása. A szűkebb 
értelemben vett egyházban pedig, mint előbb a római 
katholikus egyházban, volt egy activ és egy passiv szerepet 
vevő rész. A passiv szerepet az összes világiak, a mennyi-
ben ugyan nem vettek részt az egyházkormányzatban, az 
activ szerepet pedig, legalább a németországi egyházi rend-
szer szerint, 1. a konzisztóriumokban működő juristák, az 
egyházkormányzatot vezető és a lelkészeket alkalmazó 
tartományi fejedelmekkel és a polgári hatóságokkal együtt, 
2. az egyetemeken működő theologiai tanárok, kik a lel-
készeket képezték és az egyházkormányzatot többé avagy 
kevésbbé inspirálták és 3. a lelkészek vitték. 

Az ezen felfogás elleni oppozíció és azon kérdésnek 
előlépése, melylyel épen foglalkozunk, a pietizmussal kez-
dődik. A pietizmus első sorban nem más, mint a vallásilag 
fölébredteknek az államegyház nyűgeiből és az egyetemi 
theologiai jármaiból való felszabadulási törekvése. Ezen 
küzdelem változatos története, melyből a mai kor egyházi 
viszonyai is erednek, egyáltalában nem tartozik ide. Bizo-
nyos az, hogy az államegyházi rendszert jelentékenyen 
módosította az egyháznak a többé nem felekezeti állam-
mal szemben elfoglalt nagyobb önállósága, a világiaknak 
az egyházkormányzat minden fokán való állásfoglalása, s 
a theologiai befolyásnak az által való korlátozása, hogy 
a vallásos népmozgalmak itt-ott fölibe emelkednek annak. 

A németországi protestantizmus világi elemének legna-
gyobb vallásos mozgalma a belmissziói mozgalomban, azon 
száz és ezer férfinek és nőnek előtérbe lépésében áll, kik 
mint Isten országának munkásai, mint gondviselő segély-
csapat állanak az elesetteknek támogatására. Az egyetemes 
papság eszméjének zászlója alatt sikerült Wichernnek, a 
németországi belmisszió e kiváló atyjának, az egyház 
vallásilag élő tagjait az egyház tettekben való szolgálatára 
egybegyűjteni. Ugyanezen időben célt ért azon törekvés 

is, melynek gyökerei az ezen század elején észlelhetett 
vallásos fölébredésig nyúlnak vissza, hogy a németországi 
protestáns egyház az evangelium szellemén alapuló alkot-
mányhoz jutott. (No, még nem egészen. Szerk.) 

És ezen kettő mellett még egy harmadik, nagyfon-
tosságú mozgalom is megindult, mely valamennyi állam-
polgárnak és egyháznak nagvkorúsítási ténye volt és abban 
állott, hogy a közéletben alapelvileg érvényesülvén a taní-
tási és tudományos szabadság, megszűnt a meggyőződés 
fölötti minden kényszerítő uralom, s az egyház is elvesz-
tette azon jellemét, hogy kényszerintézethez hasonlítson, 
melyben az embernek akarva nem akarva benn kellett 
tartózkodnia. Ilyen körülmények között úgy a protestáns, 
mint a római katholikus egyházak tagjai körében hatal-
mas erővel előtört azon irányzat, mely vallásos dolgokban 
is tért enged a világi elem meggyőződésének. 

Igenis, a dolog úgy áll, hogy manapság a lelkészi 
hivatalnak három tényezővel kell elszámolnia: a világiak-
nak minden vallásos kérdésben való nagykorúságával, a 
hit által parancsolt minden munkában való közös része-
sülésükkel és az egyházkormányzat minden fokozatán való 
részvételükkel, melyek mind arra szolgálnak, hogy az egy-
ház tényleg fejlődjék azon irányban, melyre a reformáció 
épen csak rámutatott. 

A reformáció csak egyházkormányzatot és lelkészi 
hivatalt szervezett, a gyülekezeti kormányzatot pedig in-
kább csak elvileg létesítette. Az egyházi közösség, a gyü-
lekezet helyére a polgári közösség lépett. Csak ezen szá-
zadban, a konfesszionális államjellem megszüntetése után, 
és az állami és egyházi feladatok határainak pontos meg-
jelölése által vált Németországon lehetségessé az egyházi 
és polgári községnek egymástól való megkülönböztetése. 
A presbyteriális és zsinati alkotmányok által az egyház 
gyülekezeti élete formához, a belmissszió által pedig új 
erkölcsi tartalomhoz jutott, és lassanként utat tör magá-
nak az a tudat és meggyőződés, hogy az egyház is épen 
csak annyit ér a közéletben, a mennyit a benne élő eszme 
erejénél fogva tettekben felmutatni képes. 

Az időknek egy jele járul még mindezekhez. Ezen 
jelt némelyek realisztikusnak, a reálpolitika jelének sze-
retik nevezni. A mindinkább terjedő egyleti élet fölpezs-
dülésénél, tartozzanak azok az egyletek bármely szakba 
is, azon irányzatot lehet tapasztalni, hogy azok megala-
pításuknál nemcsak az érzületek közösségére, az ugyan-
azon nézetekre és véleményekre, hanem a közös munkára 
is tekintenek. 

Mikor Wichern 1867-ben a kiéli egvházgyülésen 
»a nem-lelkészeknek Isten országában való hivatásáról 
és a gyülekezetek építéséről* referált, szava erejének 
minden hangját fellobogtatta ő Isten országának magasz-
talására, mely ország minden egymással céltalanul és 
esztelenül küzdő egyház fölött fentlebeg a magasban. Azt 
remélte ő, hogy a világi elem tevékenysége könnyebben 
lángra gyúl ezen magas célért, mint a szegényes "gyüle-
kezetért*. Bizonyos dolog is, hogy minden olyan keresz-
tyén munkának, mely Istennel áll összeköttetésben, a célja 
nem más, mint Isten országa, de azon munkának, mely-
ben mindazok, kik a belmisszió szolgálatában állanak, 
közösségben vannak egymással, azon munkának, legkö-
zelebbi célja a keresztyén gyülekezet. Azon nagy mentő 
és nevelői munka, melyet a belmisszió végez, oda irányul, 
hogy az egyház megkeresztelt tagjai ismét Isten igéjének 
befolyása alá hozassanak és így az egyház élő tagjaivá 
legyenek. A belmissziónak a gyógyíthatatlanul és ment-
hetetlenül szenvedők körül végzett egész reprezentatív 
szeretetmunkája azt akarja mutatni, hogy az egyházban 
élő könyörülő szeretet miképen terjed ki mindenekre, 



még a bel missziónak népbaráti, az alsóbb néposztályok 
polgári, gazdasági és társadalmi biztosabb alapokra fek-
tetését célzó egész socíál-konzervativ munkája azt akarja 
mutatni, hogy az egyház rendelkezik gyógyszerekkel a nép-
élet betegségei ellenében is. Más szavakkal: a maga ter-
mészetes határai közótt; t. i. a gyülekezet körében, a nép 
minden evangelikus keresztyén elemének hathatós össze-
foglalása lebeg a belmisszió szemei előtt. 

De, ha szinte többé vagy kevésbbé tudatosan is, 
ugyanazon cél lebeg azon egyesek előtt is, kik élő hitre 
jutottak. A hol közöttünk akár városokban, akár falu helye-
ken, a hű és jó prédikálás hatására növekszik a templomlá-
togatók száma, ott az egyházi áldozatok és adományok ösz-
szege is folyton emelkedik s pedig igen gyakran nem a tem-
plomlátogatók számarányában, hanem teljes mértani pro-
gresszió szerint. Csakhamar azt kezdik kérdezni a lelkésztől: 
mit tehetek, mit tegyek egyházamért ? Akár egy orvos, egy 
hivatalnok vagy tisztviselő, akár egy tehetős özvegy vagy 
egy szegény napszámosasszony ébredjen lelki eletre mind-
ezek nemcsak a velők hasonló gondolkozásúak társaságát 
keresik, hanem munka után is vágyakoznak, melyet az 
egyház részére és javára végezhessenek. Átlagvéve a 
dolgot, személyi erőket az egyház szeretetmunkái bár-
mely ágának végezésére nem nehéz találni. És a keresz-
tyén nagy egyházi célokért való ezen személyes előlépés 
az esetek többségében azon hitvallássá válik, melylyel a 
világi ember az ő Idvezitője mellett bizonyságot teszen. 
A mit egy világi bármely tekintetben az ő szűkölködő 
embertársa lelkéért teszen. azt ő, meggyőződése szerint, 
az Úrnak teszi. Az isteni tiszteletnek rendszeres látogatása 
is bizonyára már hitvallástétel a világi ember részéről, 
de e mellé még rendszerint járulni szokott több más 
pozitiv közhasznú, Krisztus minden tagjainak közösségét 
jelző cselekedet is. 

Legyen elég ezen tanulmánynak bevezetéseül még 
csak annyit mondanunk, hogy a dolgot kissé mélyebben 
vizsgálva ezen tettvágy, ezen munkakedv, mint közérzület 
ott él sok ezer és ezer keresztyén embernek a keblében 
és a hol tettekben nem nyilatkozhatik is, mind újra előtör, 
el nem nyomható. 

És a hol ezen tettvágy, ezen munkakedv megvan, 
ott a reformáció egyháza kezd magához térni, hogy gyüle-
kezetté legyen. És a belmisszió csak a gyülekezetek köré-
ben virágozhatik. 

Lássuk már ezek után mindenekelőtt dr. Sell elő-
adását, melyben ő, mint jeleztük, a világiak evangelistai 
működésének a szokásosnál nagyobb tért óhajt biztosítani. 

(Folyt, köv.) Csiky Lajos. 

IRODALOM. 
** Megjelent a »Protestáns Pap« című lap Vil ik 

(júliusi) száma, Lágler Sándor és Kálmán Dezső szerkesz-
tésében Kölesden, következő tartalommal: Enek, Czékus 
Lászlótól. Még egyszer a földmunkaváltság, Lágler Sán-
dortól. Aratási beszéd (szűk aratáskor), Raffay Sándortól. 
Két oltár, Kupai Dénestől. A békesség. Fejes Györgytől. 
Halotti beszéd és ima, Réz Lászlótól. Halotti ima (gyer-
mek felett), Darabanth Gusztávtól. Halotti ima (családapa 
felett), Darabanth Gusztávtól/fEgyházi tiszti választások. 
Papválasztás. Halálozások. A lapra előfizethetni a szer-
kesztőknél egy évre 4 frttal,'Télévre 2 frttal, negyedévre 

1 frttal. Kaphatók még régi évfolyamokból teljes példá-
nyok, a f. évfolyam azonban csak áprilistól fogva, mert 
az első negyedévi folyam tökéletesen elfogyott. 

E G Y HÁ Z. 
Hajdu-Böszörmény második új, díszes ev. ref. 

templomot építtet 80,000 frtért 2000 ülőheiylvel. Építője 
Löschinger Béla Budapestről. Nagyon szép dolog ez, de 
mi ismételten hangoztatjuk, a mit különben a hajduvidéki 
esperes is kiemelt székfoglaló beszédében, hogy nekünk 
nem égbenyúló magas tornyokra és nem díszes templo-
mokra, hanem minél több Istenházára van szükségünk, 
hogy a vallásosságot és egyháziasságot ébren tartsuk. 
Abból a 80 ezer forintból legalább is négy, még mindig 
elég csinos templomot lehetne emelni a nagy kiterjedésű 
hajduváros fontosabb pontjain. Alföldi nagy egyházaink-
nak az a bajuk és romlásuk, hogy egyetlen templomra 
vannak szorítva a hívek, a mely sokaknak távol is van 
s az egyházközség tagjainak számához nagyon kicsi is. 
Több kisebb templom építése által módot, alkalmat kell 
nyújtani mindenkinek az Úr házának látogatására, a lel-
készek mindjárt több alkalmat nyernének az ige hirdeté-
sére. Bizony egy kis buzgósággal mindent meg lehet tenni 
a Krisztus által és a Krisztusért. 

Emlékosz lop Révész Bál int püspöknek. A deb-
receni ref. egyház nagynevű papjának és püspökének, 
Révész Bálintnak sírja fölé emlékoszlopot állíttat. A művet 
Tóth András, debreceni szobrász most készíti; őszszel 
beállítják és fölavatják. Az emlékmű kolozsvári kőből 
rakott lepcsőzetes emelvényen áll s fekete gránitból lesz 
faragva. Egyik oldalán Révész Bálint domborművű mell-
képe látszik bronzba öntve s alatta pálmaág és biblia. 

I S K O L A . 

Az eperjes i theolog ián a beiratások szeptember 
1-től 8-dikáig tartanak, az előadások szeptember 9-ikén 
kezdődnek. A theologiára lépők tandíj címén egy félévre 
5 frt 25 krt fizetnek s az első izben beiratkozok beiratás 
címén 2 frt 20 krt, mely összegen felül könyvtárra, kór-
házra s programmra még 3 frt 30 krt kell fizetniök, a 
miért a kollégiumi könyvtárt használhatják, értesítőt kap-
nak és szükség esetén orvosi kezelésben és ápolásban 
ingyen részesülnek. Jó erkölcsű és előmenetelű theologu-
sok tandíj elengedésben is részesülhetnek, de azért szep-
tember 10-ig benyújtandó kérvényen folvamodniok kell. 
A lapok útján jelzett theol. internátus szept. 1-én meg-
nyílik s ehhez képest felhívom azon hittanhallgatókat, 
a kik ezen jótéteményt igénybe venni akarják, hogy eziránt 
való folyamodványaikat augusztus 20-ig hozzám beküldjék. 
Ezen folyamodványban jelentsék ki, hogy egészségesek 
s alávetik magokat az internátusi szabályoknak. Mellék-
lendők tanulmányi, erkölcsi és szegénységi bizonyítványok. 



Az internátus teljesen ingyenes s csak felszerelés és be-
iratás címén tartozik mindegyik 2 frtot fizetni. Az inter-
nátusban kapnak a felvett theologusok lakást, reggelit 
(egy pohár tej zsemlyével, vagy kiflivel), fűtést, világítást 
és kiszolgálatot. Kosztot a konviktusban kapnak csekély 
díjért, a mely később megállapíttatik a folyamodók kér-
vénye alapján; de mivel a konviktusi díj egész évre 62 frtot 
tesz, s abból mindenesetre 10—30 frt elengedtetik egynek-
egvnek, úgy körülbelül (közép szám) 42 frtba kerül egy-
nek tisztességes ebédből és vacsorából álló kosztja. A 
szükséges ágyneműt minden bennlakó magával hozni tar-
tozik. Mayer Endre, theol. tanár a bennlakók felügyelője. 

A debreceni ev. ref. akadémián a Géresi Kálmán 
távozása folytán megüresedett történelmi és diplomatikai 
tanszékre s a vele összeköttetésben lévő főiskolai könyv-
tárnoki állásra három pályázó jelentkezett, ú. m. dr. Dézsi 
Lajos, budapesti egyetemi könyvtártiszt, Ferenczy Gyula 
krassó lelkész és dr. Pruzsinszky Pál, kisújszállási főgim-
náziumi igazgató. A választás eredményéről a jövő számban. 

A szoboszlói ev. ref. egyház az üresedésben lévő 
tanítónői állásra Albert Jolán, hódmezővásárhelyi tanító-
nőt, a fitanítóságra pedig Kovács Gábor, puszta-sándori 
tanítót választotta meg. 

Angoltanárnők Debrecenben. Júl. hó 13—16-án 
két érdekes nővendége volt Debrecennek: Miss Elisabeth 
P. Hughes, a cambridgei tanárnő-képzőintézet igazgató-
nője és Miss Ellen Fitty Folkastoneban egy magániskola 
tanárnője. A nagy alföldi város és a Plortobágy külső-
ségei mellett az előkelő állású úrnők élénk érdeklődéssel 
tudakozódtak a valláserkölcsi élet nyilvánulásai iránt is, 
s megtekintették a kollégiumot és a nagytemplomot. Fel-
világosításokkal mindenütt Csiky Lajos theol. tanár szol-
gált nekik. A tudós nők a látottak és hallottakról könyvet 
szándékoznak írni. Debrecennek általán véve elismerésükkel 
adóztak. 

GYÁ S Z R ÓVAT. 
f Özv. Kálmán Lajosné szül. Bethleni Anna 

asszony e hó 18-án, 70 éves korában hunyt el Debre-
cenben. A megboldogult özvegye volt Kálmán Lajos volt 
püspökladányi ev. ref. lelkésznek s igazi mintaképe a 
kálvinista papnéknak. Temetése e hó 20-án nagy részvét 
között ment végbe. Tizenhárom gyermek, ezek között 
Kálmán Dezső ev. ref. lelkész, nagyszámú unoka és déd-
unoka gyászolja. Áldás emlékére! 

f A hajdu-böszörményi ev. reform, egyháztanács 
veszteségének mély érzetével jelenti nagyérdemű, buzgó, 
szeretett lelkipásztorának, 13 évig volt lelkész-elnökének, 
az alsó-szabolcs-hajdúvidéki reform, egyházmegye 13 éven 
át tudós esperesének nagytiszteletű Szeremlei József úrnak 
életének 62-ik, lelkipásztorkodásának 32-ik évében, hosz-
szas, fájdalmas szenvedés után, folyó július hó 20-án 
esteli 8 és fél órakor történt gyászos elhunytát. Az élet 
Fejedelme erősítsen és vigasztaljon meg bennünket sírja 
mellett, a mely nagy veszteségünk jele! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Szomorú kötelességet teljesítünk, a midőn fel-

hívjuk az evangeliumi egyházak lelkészeit, gondnokait és 
presbytereit, vigyázzanak, nehogy a »Szabad Sajtó« című 
lap megrontsa s félrevezesse híveinket. E lap egyik szer-
kesztője Péntek Ferenc — tehát lelkészi jellegű ember 
— a Szabad Sajtó negyedik számában »Az örök életről« 
(egy helyes megjegyzés szerint jobb lett volna e cikk fölé 
azt írni: Az örök halálról) megtámadja a keresztyénség 
legféltettebb kincsét, aláássa evangeliumi egyházainkat, 
mythosnak és képzelődésnek nyilvánítja a Jézus nagysá-
gos cselekedeteit. És mily alapon ? Mert a nép szeret kép-
zelődni s Bem apóról is azt költötte, hogy »nem fogja a 
golyó*. Az ember igazán csak sajnálhatja az írót. Hiszen 
eltekintve attól, hogy ez olyan szólásmondás, a milyen 
százezer is van a magyar nyelvben: gondolt-e valaha az 
író arra, hogy azok, a kik Bem apóról amaz új mythost 
költötték, nem keltettek ám oly mozgalmat, a mely szá-
zadokon át milliókat foglalkoztat s a melynek eredménye: 
a családi élet megszentelődése, az alázatosság és irgal-
masságnak a porból való kiemelése s a világ minden 
részeire kiterjedő keresztyén gyülekezet, melynek élő tag-
jai az Isten kegyelméből s a feltámadott Krisztussal való 
közösségben élnek. Épen jókor terjeszt a Szabad Sajtó 
hitetlenséget, hogy a szekták azzal tölthessék meg hiveink 
fejét: íme, már a református lelkészek is megtagadják az 
evangéliumot. De vigyázzanak a szabadelvű vezérek is, 
mert jaj a szabadelvűségnek, ha a Krisztus evangeliuma 
ellen támad. Úgy jár majd, mint Belgiumban. A Szabad 
Sajtó szabadelvűnek mondja magát s a szabadelvűség 
ellenei majd a szabadelvűség elten használják ki a lap 
hitetlenségét s bizony az lehet a következmény, hogy a 
kik a Szabad Sajtót olvassák vagy a Krisztustól szakad-
nak el s az ev. egyházaktól, ha tetszik nekik a lap vagy 
a szabadelvűségtől, ha nem tetszik. Mi egyiket sem szeret-
nők. A szabadelvűség csak az evangelium által lehet erős. 
Végül felszólítjuk azokat, a kik az evangéliumot szeretik, 
hogy imádkozzanak buzgóbban, munkálkodjanak tevéke-
nyebben, vitatkozás helyett mutassák fel életükben az 
Atya, Fiú és Szentlélek hatalmas erőit, mert íme nemcsak 
a vakkit s a szétszakadozás ftw/ellensége fenyegeti egy-
házunkat, hanem meg kellett érnie, hogy ép ily válságos 
időkben belső ellenség is emészti. 

* Kálvin mint exegeta. Spurgeon, egyik prédi-
kációjában következőleg emlékezett meg a reformátorról. 
Kálvin megjegyzései mindig jelentősek és találók. Mond-
hatom, Kálvin nagyszerű írásmagyarázó, mert mindig az 
Isten igéjét igyekszik megmagyarázni; gyakran találtam, 
hogy saját nézeiét darabokra tépte szét. Mert sohasem 
arra törekedett, hogy a szentírási helyett kálvini irányt 
magyarázzon bele: hanem mindenkor az igét nézte, úgy 
a mint találta. 

* Zwingli szülőházát Wildhausban a zürichiek 
megvették, és a XVI. századbeli stíl szerint restaurálják 
és a jövőben gondoskodni fognak róla, hogy mindig 
jókarban tartassék. 

* A baseli missziótársulat bevétele a mult évben 
1.040,000 márka volt. E misszió Indiában csaknem 
13,000, Chinában 4000, az afrikai aranypartokon 14,000 
és Kamerunban 1300 keresztyénről gondoskodik. A mult 
évben 1464 új tagot kereszteltek meg. 

* Az imádkozást a francia elemi iskolákba 
ismét beviszik s mint mondják, a kor szükségeinek meg-
felelő módon. Ezutánra a tanítás azzal fog kezdődni, hogy 
egy verset énekelnek a gyermekek, azután egyik tanuló 



valami erkölcsi tartalmú elmélkedést felolvas. A többiek 
saját könyvükben kisérik a felolvasót. Majd a tanító olvas 
fel egy részletet és azt röviden megmagyarázza. E célra 
már ki is nyomatott egy 200 elmélkedést tartalmazó gyűj-
temény. Vájjon miért nem szentírási részeket használnak 
e célra ? Talán a szentírás nem felel meg az űjabb kor 
követelményeinek? íme egy pápista ország. 

* Angl iában Vangban kardinalis a napokban szen-
telt fel egy franciscanus templomot és zárdát. A zárdában 
40 »világtól visszavonult* személyre van helv készítve. 
Az egész 10,000 fontba (1.200,000 frtba) került. A költ-
ségeket a Newcastle hercegnő viselte. Á Cardinalis fel-
avató beszédében megemlékezett azokról, a kik epedve 
néznek vissza a múltba, mondván: »Mily szép volt a ke-
resztyénség vallásos szempontból tekintve a tizenhatodik 
századbeli szakadás előtt! A reformáció széttörte az or-
szág több százados egységét. Anglia az idők előtt egysé-
ges és vallásos ország volt*. Ez embereknek, ha vannak 
ilyenek, jegyzi meg egy angol újság, nagyon szomorúan 
hiányos a történelmi ismeretük. Ha elolvasnák Wyclif 
vagy Chaucer a reformáció előtt másfél századdal élt derék 
emberek iratait, aligha találnák meg az akkori nép nagy 
fennen hirdetett vallásosságát és egységét. Az országot 
szemtelen barátok hordái lepték el, a kik a »világi* papok-
nak halálos ellenségei voltak. Sőt egymással folyton viszály-
kodtak a különféle szerzetrendek. Csak igen kevesen vol-
tak a klérusban igazán vallásosak. A kik vérző szívvel 
nézték ezt az egyenetlenséget és a népnek az egyptomi 
setétségbe való merülését. Ezek a jó emberek úgy akartak 
segítni a nyomorúságon, hogy a szentírást nemzeti nyel-
ven terjesztették. Jutalmuk pedig az lőn, hogy eretnekek-
nek nevezték őket, halálra hajszolták őket, mint valami 
vadállatokat, s a kit elcsíphettek közülök, elevenen meg-
égették. Gyönyörűséges egység volt bíz ez! Midőn VIII. Hen-
rik a zárdákat leromboltatta, a népnek eszébe sem jutott 
könyet hullatni fölöttük, mert az jól tudta, hogy bennök 
a restség és romlottság fészkei pusztíttattak el. 

* Is land sz ige tén vagy harmic évvel ezelőtt a 
francia származású Baudoin róm. kath. pap megkisérlé 
vallását terjeszteni a tisztán protestáns lakosság között, 
de sikertelenül. Mivel azonban most egy róm. katholikus 
vallású francia telepedett le ott, és mivel évenként mintegy 
6000 francia és fiam halász keresi fel a szigetet: XIII. Leo 
egy jezsuita kollégium volt tagját Islandba küldé misz-
szionariusnak. Szegény islandiak. 

Szerkesztői üzenetek. 
H - a s P. Csu rgó . P. M. K. Azar. S. —p L. Pozsony. Szöts F. 

kollégámat titkári minőségében nem helyettesítem. Legyenek szí-
vesek várni, míg megjön. 

Sz. M. E —s. Sz. F. valamelyik vasmegyei fürdőben van. 
de nem tudom melyikben. 

Zs. B. Sárospatak. Az ismertetés egy-két hét múlva jő. 
Comeniust vár juk . 

A D A K O Z Á S . 
A szolnoki evang. ref. egyház segé lyezéséhez 

szives adományaikkal ismételve a következő egyházak és 
egyesek járultak: mező-sasi ref egyház 2 frt, tisza-ver-
senyi ref. egyház 2 forint, mező-csáthi ref. egyház 2 frt, 
tapolcafői ref. egyház 1 frt, látrányi ref. egyház 50 kr., 
egy társaság 3 forint, Aftaláz József 2 frt, Waksz Gyula 
1 frt 80 kr.. Nigrinyi Jolán 1 frt, Nerfeld Anna 1 forint, 

Farkas Etel 1 frt, Goizer Antalné 2 frt, Balogh Mihály 
1 frt, lévai ref. egyház 5 frt, fogarasi ref. egyház 2 frt, 
nádudvari ref. egyház 2 frt, csokonyai ref. egyház 1 frt, 
deregnyői ref. egyház 1 frt, győri ref. egyház 1 frt, h.-had-
házi ref. egyház 2 frt, id. Guba István (J.-Kisér) 10 írt, 
szikszói ref. egyház 1 frt, szavai ref. egyház 50 kr., kézdi-
vásárhelyi ref. egyház l frt, magyaró-görgényi ref. egy-
ház 1 frt, abaüjvári ref. egyház l frt, h.-böszörményi ref. 
egyház 4 frt 15 kr., körtvélyesi ref. egyház 2 frt, kun-
szt.-miklósi ref. egyház 5 frt, mezőtúri tak.-pénztár 5 frt, 
csurai ref. egyház 2 frt, szeghalmi ref. egyház 15 forint, 
dévai ref. egyház 2 frt, szolnoki kölcsön segélyző szövet-
kezet 20 forint, külső-szolnokmegyei tak.-pénztár 50 frt, 
szováti ref. egyház 50 kr., kabai ref. egyház 2 frt, rákos-
palotai ref. egyház 1 frt, pacséri ref. egyház 2 frt, nagy-
bányai ref. egyház 1 frt, fűzes-gyarmati ref. egyház 1 frt, 
mezőtúri népbank 10 frt, Lipcsey Mór 100 frt, kun-szt.-
mártoni tak.-pénztár 5 frt, túrkevei ref. egyház 5 forint, 
Zámecznyik Márton 5 frt, nagymegyeri ref. egyház 1 frt. 
Fogadják úgy az egyházak mint egyesek leghálásabb kö-
szönetét egyházunknak. Szolnokon, 1896. júl. 20. Csekey 
István, ev. ref. lelkész. 

Pályázat tanári állásra. 
A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lgceumnál üresedés-

ben levő classika-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 frtnyi ötöd-
éves pótlék, mely 300 forintnál magasabbra nem emel-
kedhetik. 

Okleveles tanár hiányában ez 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 augusztus 3-ig 
nyújtsák be dr. látray Gergely lyceumi felügyelő úrnál. 

3—3 A késmárki ág. hitv. ey. ker. Lyceum felügyelősége. 

P á l y á z a t 
A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-

názium igazgató-tanácsa által egy helyettes tanárságra, 
melyhez a magyar és latin nyelv, esetleg valamely ezek-
kel rokon tárgy tanítása van kötve, 800 — nyolcszáz — 
frt évi fizetés mellett pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak tanárképezdét végzett vagy okleveles 
protestáns tanárjelöltek, kik is végzett tanulmányaikról, 
képesítettségökről, vallásukról, életkorukról, eddigi alkal-
maztatásukról, egészségi és hadkötelezettségi állapotukról 
szóló bizonyítványaikat augusztus 16-ig alólírott elnök-
séghez küldjék be. 

A megválasztott egyén folyó évi szeptember l-jén 
köteles elfoglalni hivatalát. 

Kisújszállás, 1896. július hó 20-án. 

Gulyás Lajos, 
2 — 2 ev. ref. lelkész, igazg.-tan. elnök. 



Pályázat gimn. tanári állásra. 
A szarvasi ág. hitv. ev. főgimnáziumnál egy tanári 

állás betöltendő. 
Ez a magyar s németnyelvi s irodalmi tanszék. 
Az alkalmazandó évi díja 1200 forint törzsfizetés, 

250 forint lakáspénz, 100 forint ötödéves pótlék, mely az 
oklevéllel birónál alkalmazása utáni újév január elsejétől 
számíttatik. Az alkalmazott az orsz. tanárnyugdíj-intézet 
kötelezett tagja. 

Végleges alkalmazásra csak ág. hitv. evangélikusok 
bírnak kilátással s oklevelesek a pályázók között előnyben 
részesülnek. 

A pályázók szükséges és szokásos irataikat a nagym. 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumra címezve f . évi 
aug. hó 2-ig alólirotthoz terjeszszék be. 

A pályázókból hármat ajánl az iskola kormányzó-
sága a nagym. miniszter úrnak kinevezésre. 

Szarvason, 1896. július hó 17-én. 

Mikolay Mihály, 
2—3 felügyelő. 

P á l y á z a t 

a szatmári ev. ref. segédlelkészi állásra. 

Javadalma: 
1. 580 frt törzsfizetés az egyház pénztárából havi 

előleges részletekben és 29 köbméter tűzifa az erdőn, 
melynek beszállítása díját segédlelkész fizeti. 

2. Az egyháztanácsi jegyzőségért 60 frt. 
3. Más vallásfelekezetü tanintézetbe járó protestáns 

növendékek vallási oktatásaért a tanítottak létszámához 
képest, de bizvást tehető 150 frtra. 

Kötelességei: 
1. A lelkészi teendőkben való segédkezés. 
2. A prot. felsőbb leányiskolában heti nyolc órán 

vallástanítás. 
3. Az egyháztanács jegyzői teendők végzése és a más 

felekezetű iskolában tanuló növendékek egy részének val-
lási oktatása. 

Az állás elfoglalandó folyó évi szeptember hó l-jén. 
Pályázók kérvényüket alantírotthoz augusztus 15-ig 

küldjék be. 
Szatmár, 1896. évi július hó 20-án. 

Tabajdi Lajos, 
1 - 2 ev. ref. lelkész, 

P á l y á z a t . 
A karcagi ev. reform. VI. osztályú gimnáziumnál 

két tanári állásra pályázat hirdettetik, ú. m.: 
1. Latin és görög nyelv, 
2. magyar-német vagy német-latin tanszékekre. 
Ezen állások mindenikénél, ha okleveles pályázók 

lesznek, 1000 frt törzsfizetés és 200 frt lakáspénz jcir \ 
helyettes tanár fizetése 800 frt. 

A fizetést mindég évnegyedenként előre szolgáltatja 
ki az egyházi pénztár. 

Pályázhatnak protestáns tanárok és tanárjelöltek. 
A megválasztottak állásukat 1896. szeptember 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 száza-
lékot fizeti. 

A helyettes tanár oklevele megszerzése után azon-
nal rendes tanárrá lesz s rendes tanári fizetést kap. 

A pályázni kivánók kellően felszerelt kérvényüket 
folyó évi augusztus hó 1.4.-ig alulírotthoz küldjék be. 

Karcag, 1896. július hó 24-én. 
Hajnal Elek, 

1—2 igt. elnök. 

P á l y á z a t . 

A magyarhoni ág. helv. evang. egyház egyetemes 
theologiai akadémiáján Pozsonyban két tanszékre ezennel, 
a theologiai akadémiának az 1.882. egyetemes gyűlés 
által megállapított szervezetére és ügyrendjére való hivat-
kozással, pályázat hirdettetik. 

Az egyik vaavis az egyháztörténeti tanszékkel a 
szervezetben (24—27. §.) felsorolt tárgyakon kívül szük-
ség esetén még az egyházjogtan; 

a másik vagyis az lijszövetségi exegetikai és rend-
szeres theologiai tanszékkel pedig a szervezetben (24— 
27. §.) szintén fölsorolt összes tárgyak tantervszerű elő-
adása kapcsolatos. 

Mindkét tanszékre ny. rendes tanárokul oly ág. h. 
evangelikus feddhetlen életű, hazánkban polgári joggal bíró 
férfiak választatnak meg, a kik szakképzettségöket kellő-
képen igazolni tudják (szervezet 48. §.). 

Ha a megválasztandó egyén theologiai tanári okle-
véllel még nem bírna, mint rendkívüli tanár egyelőre egy 
évre fog alkalmaztatni. 

A rendes tanári javadalmazás évenként 1200 frt 
fizetés és 300 frt lakásbér; a rendkívüli 1000 frt fizetés 
és 200 frt lakásbér. 

A theologiai akadémiai tanárok választása a theo-
logiai nagy bizottság jogkörébe tartozik. 

A megválasztott tanár állását 1896. évi október 
hő 1-én tartozik elfoglalni. 

A pályázók folyamodványaikat, rövid életrajzukkal 
és a képzettségüket igazoló okiratokkal f . évi augusztus 
hó 26-áig dr. Masznyik Endre ev. theologiai akadémiai 
igazgatóhoz Pozsonyba (az ev. theol. akadémia épületébe) 
küldjék. 

Kelt Ácsán, 1896. évi július hó 24-én. 

Báró Prónay Dezső, 
1—3 egyetemes felügyelő. 

H0RNYAN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPK8TKN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: ' 
IX. kerület, Pipa-utca !J3. szám, hová a kézíratok 

c i m z e n d ö k . 

K i a d ó - h i v a t a l : 
llornyánszky Tiktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á a z e l ö f i z . és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara: 

Félévre: 4 frt 50 krf egész évr«: 9 flrt. 

JE<tyes szám ára. 90 kr. 

Az ébredés jelei. 
Mióta az evangeliumi szövetség létrejött, 

azóta a lelkek — akarva nem akarva — még 
inkább ébredeznek, mint azelőtt. Kezdenek a 
keresztyénség igazi kérdéseivel foglalkozni s félve, 
rettegve, lassan, álmatagul kezdenek hinni is. 
Természetesen az evangeliumi szövetség barátaivá 
nem lesznek egyszerre; de oly nyilatkozatokat 
tesznek, a melyek bizonyítják, hogy — köze-
lednek. 

* 
* * 

Igen érdekes például az »Ébresztő« vezér-
cikkezőjének egy nyilatkozata, a melyben utal 
egy álnév alatt író munkatársa tételére, a mely-
ben ez a mi Urunk a Jézus Krisztussal való 
szövetséget tar t ja szükségesnek, a melylyel szem-
ben az evangeliumi szövetségre szükség nincs. Okos 
ember egyszerre észreveszi a tétel bibéjét. Hát 
természetesen a mi Urunk Jézus Krisztussal való 
szövetség a fődolog s a kik a mi Urunk Jézus 
Krisztussal szövetségben nincsenek, azok csak 
hamarosan lépjenek ki az evangeliumi szövet-
ségből. Igazán nagyon jó! Épen azt óhajtottuk, 
azt vártuk, azért imádkoztunk oly sokáig, hogy 
valahára az Úr Jézusra kezdjenek az emberek 
hivatkozni s ne elégedjenek meg a homályos 
»vallásosság és egyháziassága jelszavakkal, a 
melyek alatt oly sok hitetlenség, közöny, tespedt-
ség is elfért. 

Azt jól tudjuk, hogy az »evangeliumi szö-
vetségei tagjainak ugyancsak magukra kell ven-
niük a Krisztus keresztjét. Tudjuk jól, hogy ha 
valamiképen csak egy nem odavaló ember kerül 
közéjök, ha csak egy terjeszt is olyan hitetlen-
séget, a milyent mások büntetlenül, sőt dicsőítve 
terjesztettek, vagy ha csak egy vétkezik is a keresz-
tyén szelídség ellen s követ el valami hibát: ak-
kor aztán felhangzik majd a vád s a gúnyolódás: 
íme, ilyenek az evangeliumi szövetség tagjai! 

De viszont azt meg mi jelentjük ki, hogy 
csak azoknak a szavára adunk valamit, a kik a 
Krisztussal kötött szövetséget megtart ják s az Isten 
kegyelméről hatalmasabb vallást tesznek szóval 
ós cselekedettel, mint mi, a kik a világi léha-
ságok és bűnök, vakhit és hitetlenség ellen erő-
teljesebben harcolnak, mint mi, a kik a templom-
ban s azon kívül, a családban s az iskolában a 
Krisztus szellemét jobban érvényesítik, mint mi. 

ITanem világos, hogy az ilyenek majd tagjai 
is lesznek, sőt vezetői lesznek az evangeliumi 
szövetségnek, a kiknek bölcs ós erélyes vezér-
lete alatt mi gyengébbek mindaddig harcolunk, 
a míg az egész Magyarország meg nem hódol 
az evangeliumi világosság ós igazság elótt. 

Egy másik érdekes nyilatkozat amaz erdélyi 
ref. lelkészé, a ki azt a kérdést tette fel: Jobban 
megfizetik-e a domestikát azok, a kik az evan-
geliumi szövetség tagjaivá lettek ? Bizony, remél-
jük, hogy jobban. Viszont mi azt kérdezzük a 
Tisztelendő úrtól, hogy tagja lesz-e ő akkor az 
evangeliumi szövetségnek, ha ennek tagjai a 
domestikát jobban megfizetik? Nos, tehát hallja 
meg, hogy az evangeliumi szövetség egy tagja, 
egy egyszerű paraszt ember nemcsak a domes-
tikát fizette meg, hanem buzgón áldoz évenként 
vallásos lapokra ós könyvekre s azonkívül egy 
házat adott csupa szeretetből a törökszentmiklósi 
szeretetegyesületnek. És mi reméljük, hogy ezt 
a példát legalább is az evangeliumi szövetség 
körében többen fogják követni. Bizony, el fog 
jönni az a kor, a mikor az emberek az Isten 
országa építésére, a szeretet munkáinak folyta-
tására minden világias eszköz, sorsjáték, szini 
előadás meg hajnalig tartó sok bűnre alkalmat 
adó mulatság nélkül adakoznak. 

És most ne beszéljünk az evangeliumi szö-
vetségről. Hanem kérdezzük meg úgy nagy álta-
lánosságban, hogyha valaki olyan módot tudna 



kitalálni, a mely által a világi urak, miniszteri 
tanácsosok s ügyvédek, földbirtokosok és minisz-
terek, birák és orvosok, meg azok kedves fele-
ségei odaju t ta tha tnának, hogy vallásos iratokat , 
bibliákat, énekeskönyveket , lapokat abban az 
a rányban pár to lnának jövödelmükhöz képest (mert 
most valami 1 0 0 — 1 5 0 uri ember kivételével a 
többi még csak egyházi lapokat sem járat) s az 
Űr országa előmozdítására abban az a rányban 
áldoznának, mint az az egyszerű paraszt ember : 
há t okos és keresztyén érzelmű ember küzdene-e 
ama mód el len? Nem és ezerszer nem! 

Nos tehát akkor csak terjeszszük az evan-
geliumi szövetséget s küzdjünk ama társaságok 
ellen, a melyekben sokat isznak, sok pénzt e l -
vesztegetnek kár tyán ós a melyekben igen sok-
szor szegény leányok elcsábításával dicsekesznek 
s parázna anekdotákban gyönyörködnek. 

* * 

Venio nunc ad fort issimum virum! 
Ez pedig az Ev. Szemle szerkesztője; a ki 

nagy töprenkedései közt azt talál ta ki, hogy: a 
szektákhoz hajlók közül is némelyek tagjai lehetné-
nek az evangeliumi szövetségnek. Bizony, lesznek 
is. Hiszen egyenest e r re számítottunk. Sőt még 
többre számítunk. Mi reméljük, hogy a mint 
m á r eddig is visszahoztunk többeket azok közül, 
a kik, mivel el voltak hanyagolva, elhagyták 
egyházainkat : az evangeliumi szövetség által még 
többeket visszahozunk. Sokan látva, hogy az 
evangeliumi szövetség tagjai az Isten országát 
terjesztik, vallásos i ra tokat osztogatnak és adnak 
el, a szeretet munká já t folytatják s az isteni 
Krisztushoz, mint h i tünk s egyházunk alapjához 
ragaszkodnak, hát hozzánk csat lakoznak majd. 
Épen azért az Ev. Szemle szerkesztője, a ki egy-
háza bajait s elvilágiasodását látja, (ámbár inkább 
csak a zsinatoló magyar világiakét; azokét a tót 
urakét , a kik itt Budapes ten meg máshol a sze-
gény tótok erkölcsi emelésére semmit sem tesz-
nek, nem igen bántja), ne zúgjon az ev. szövet-
ség ellen! Mert bizony az evangelium az ő havon-
ként egyszer megjelenő Szemléje által nem hat ja 
át az ezrekből és százezrekből álló egyházat. 
Örüljön, hogy az evangéliumot kisebb-nagyobb 
társaságok kezdik terjeszteni. 

* 
* * 

A dolog lényege tehát ez. Az evangelium 
ma nem ereje közéletünknek. Pedig azzá kell 
lennie, ha élni akarunk. Az evangéliumot tehát 
prédikálni kell a templomokban, ( tehát nemcsak 
betanul t prédikációkat elmondani, de a megfe-
szített ós fel támadott Krisztus nagy irgalmassá-
gát szivünkbe fogadni s azzal az igyekezettel 

hirdetni , hogy cl templomokon kívül folytatott 
munka indító erejévé váljék), de prédikálni kell 
a templomokon kívül is, mert az evangel ium 
hal lgatására nagyon sokan nem jönnek el. A 
Krisztus pedig mindazok megtér í tését reánk bízta, 
a kik nem az övéi s a kik e Lélek által indítva, 
a széles u ta t el nem hagyták. 

Most odáig ju tot tunk, hogy az Isten kegyel-
méről szóló evangél iumot sokan prédikál ják ós 
sokan — lelkészek és mások — ennek indítása 
folytán a templomokon kívül is a Krisztus szel-
lemében munkálkodnak. Természetesen a lelké-
szeken kívül a Krisztus országában való mun-
kálkodásra először inkább egyszerű emberek 
vállalkoztak. Ez már így a világ folyása. Ez egy-
szerű emberek minden alkalommal — és nem-
csak egy-egy egyházmegyei gyűlésen — buzgól-
kodnak az egyház érdekében. 

De ebből nem az következik, hogy mi az 
egyház vezetését a mívelet lenekre akar juk bízni. 
Eddig se' bíztuk. S aztán jól tudjuk, hogy a mí-
veltek dolga a vezetés. Azt azonban jegyezzék 
meg mások, hogy az Isten országának s az evan-
geliumi egyházaknak hivatott tagjai csak azok, a 
kika mi Is tenünk kegyelme s a Krisztusban való 
hit által új életet élnek, az Úr országa gyönyörű-
ségein kívül nincs más gyönyörűségük s az Űr 
által kitűzött célok felé buzgó imádsággal s az 
Isten igéje vezetése alat t komolyan törekesznek. 

A mozgalomnak csak jó eredményei lehet-
nek, t. i. hogy az evangel ium egyházak azza 
lesznek, a mivé lenniök kell. A mozgalom békés 
vagy kevésbbé békés fejlődése azonban attól függ, 
hogy a míveltek, egyházunk oszlopos tagjai ta-
nulnak-e majd Erzsébet angol királynő példájá-
ból. Tudvalevőleg a nagy királyné kormánya egy 
időben elnyomta a nép jogos törekvéseit , a miér t 
is a nép felzúdult. A királyné aztán megvizs-
gálta a dolgot, a nép élére állt s d iadal ra segí-
te t te az azáltal megindítot t mozgalmat. 

A XVI. ós XVII. századbeli prédikáló ós 
igazgatott protes táns egyházak, miután a XVIII. 
ós XIX. században a ra t ional ismus megviselte 
s a holt or thodoxia életre kelteni nem bír ta 
őket, százezreknek az Istenhez felható könyör-
gései (tehát nem a templomban leolvasott ima-
formulák) s a friss, élő és éltető, megújító, újjá-
szülő, hitet és szeretet keltő evangel ium által 
mindenüt t á ta lakul tak a mai gyakorlatias, tevé-
keny, az egész gyülekezet munká já t igénybevevő 
egyházakká, a melyekben a lelkészek becsül tebbek 
is, jobban fizetettek is, mint minálunk, de hierar-
chikus hata lommal nem rendelkeznek. 

Csak a mi országunkban nem alakulhatná-
nak á t ? Bizony nagy szégyenünkre válnék! Én 
azonban remélem, hogy magunk alatt a fát nem 



sokáig vágjuk. Eleinte, valami 20 évvel ezelőtt 
nem hi t tünk az evangél iumban. Előkelő lelkészek, 
tanárok és világiak, a világ szájize szerint ala-
kították át az evangéliumot, de munká juk ered-
ménytelen lett. Azután gúnyolni kezdtük az 
evangél iumot s munkásai t . Majd félni kezdtünk 
tőle. Itt az ideje, hogy fe lébredjünk s a bűn 
iszonyú hatalmai el lenében az evangelium min-
den fegyverét megragadjuk . Minden fegyverét és 
mindnyájan! 

Szabó Aladár. 

Egy század története dióhéjba szorítva a 
dunamelléki ev. ref. egyházkerület életéből. 

1 6 8 0 — 1 7 8 0 - i g . 

Magyarországnak a török uralom alól fölszabadítá-
sát az egész nemzet örömriadallal üdvözölte. Országszerte 
ágyúlövések hirdették a nagy jelentőségű eseményt: vallás-
felekezeti különbség nélkül felhangzottak a templomokban 
ez egek urát dicsőítő énekek, a szószékről s oltárok lép-
csőin a hálaadó imádságok. Majd az 1687-ik évben földi 
uralkodója iránt is kitünőleg nyilvánítá a szabadításért 
háláját a nemzet, midőn lemondott választási szabadsá-
gáról. eltörlé a nemesek fegyveres ellenszegülési jogát s 
kimondá a fiú-örökösödést Magyarország trónján. 

A szabadulás örömét azonban csakhamar a csalódás 
keserűsége váltá föl az egész nemzet s kétszeresen a pro-
testánsok szivében. Ugyanakkor, midőn a törökuralom 
végződésében egy jobb jövőnek, boldogabb korszaknak 
kezdését vélte s ünnepelte az egész ország: az mondatott 
ki rá, hogy hódított tartomány, melynek népét előbb kol-
dussá, aztán rabbá kell tenni, hogy végre kedve legyen 
pápistává lenni. 

A kimondott ítéletet követte a végrehajtás nyomban 
és kérlelhetíenül. A mit a magyar Mohácstól Buda vissza-
foglalásáig a hódító pogány töröktől szenvedett, az mind el-
enyésző csekélység ahhoz képest, a mit keresztyén szabadítói-
tólszenvednie kellett, hogy a sok lelki-testi szenvedés alatt 
megtörve Önként hajtsa nyakát rabigába s végre legyen 
kedve pápistává lenni. Ez lett volna koronája a kivívott 
győzelmeknek, és a nyeremény a nagy áldozatok és vesz-
teségekért, melyekbe a török háborúk kerültek: Magyar-
ország és Erdély oly birtoklása, mint a Ferdinánd által 
egészen pápistává tett örökös tartományoké. 

A ki mindezt eleitől fogva óhajtotta, majd pedig 
első sorban akarta, az maga az uralkodó volt. I. Lipót-
nak, ki fiatal korában papnak neveltetett, meg voltak 
térítői szenvedélyei s Magyarországon még 1683. előtt a 
mi diadalt igyekezett aratni, nem hadvezérei, hanem a 
püspökök és szerzetesek által vélte elérhetőnek; 1683-ban 
pedig ünnepélyes fogadást tett Szent-István templomában, 
hogy Magyarországon 800 elpusztult templomot fog újra 
építtetni a róm. kath. egyház számára.1 A török kiűzése 
után a hódoltsági területen széles mezeje nyilt a hitter-
jesztésnek s valóban első gondjai közé tartozott, hogy a 
visszahódított területet a római kath. egyháznak foglalja 
le és adja át. Úgy vélte, hogy hódításai nyomán Magyar-
országot méltán tekintheti hódított tartománynak s e sze-
rint maga szabhat neki törvényt. A hódoltsági területen 
nem akart protestánsokat megszenvedni.2 

1 >Leopold dess Grossen Leben und Thaten« 139. 1. 
2 Salamon F.: »Magyarország a törökhódítás korában« 444 1. 

Károlyi Árpád : >Buda visszavívása 1686-ban« 135. 1. 

A magyart tipró s irtó emez uralkodói akarat gyors 
szolgát és kegyetlenségig kész végrehajtót talált az ország 
prímása Kollonics Lipótban, amaz iszonyatos emberben, 
a ki fanatikus elveinek a törvényt, az uralkodó király 
esküjét, az ország nyugalmát, a nép jólétét alárendelni 
nem iszonyodott, s a ki hogy eretnekségben születése bűnét 
jóvá tegye,1 valamint maga egy neophitának vakbuzgal-
mával serénykedett a protestánsok üldözésében, templo-
maik és egyházi javaik elfoglalásában: úgy alantas püspö-
keit is hasonló tevékenységre hívta föl és serkentette. 

Nem kellett nekik sok serkentés. Róma disciplináí 
az Árpád által vérrel szerzett s szent örökül hagyott haza 
nevét összeveszítvén szivükben az idvezítő egyház nevével, 
teljes mértékben megvolt bennük a hajlam és készség, 
hogy országunk címéből a magyart tűzzel-vassal kitörölve, 
helyébe könnyel-vérrel Mária nevét ír ják; s hogy — m i 
egészében sohase volt s hiszem hogy nem is lesz! — Ma-
gyarországot Mária országává is tegyék: mint a múltban 
már annyiszor, úgy ekkor is a haza, a nemzet legszentebb 
érdekei ellen esküdve, szórói-szóra átvették és a legszív-
telenebb kíméletlenséggel folyósították Pázmán Péternek 
1618-ban a főpapok gyűlésében tett indítványát, hogy 
»immár nem kell tovább halasztani az eretnekek kigyom-
lálását, mert jobb, ha az országot a farkasok és rókák 
lakják, hogy sem mint az eretnekek*.2 

Tolnában és Baranyában a pécsi püspök Radonai 
Mátyás dühöngött, mint ordító oroszlán harsánykodva a 
szegény reformátusok ellen: »Elhitessétek magatokkal, ha 
mindennap én nékem huszonöt köböl aranyat adnátok is, 
még sem szenvednélek el az én püspökségem alatt. Mert 
azt mondom, hogy az ökör, szamár és minden repeső és 
vizi állatok, sőt a pokolbeli ördög hamarább nyer örök 
életet mint egy kálvinista. Annak pedig, a ki igaz római 
keresztyén nem akar lenni, parancsolom, hogy az én 
püspökségem alól eltakarodjék, mert egy tolvajt vagyis 
kálvinistát el nem szenvedek*.3 S a mint beszélt akként 
cselekedett és nem rajta mult, de az isteni gondviselés 
csodálatos munkája, hogy az említett megyékben az iszonyú 
üldözések dacára, melyek közben Gyimóti István püspök 
is a pécsi tömlöcbe hurcoltatott, alig néhány kivélelevel 
megmaradtak az ev. ref. gyülekezetek. Fejérmegyében és 
Somogyban a veszprémi, s a Duna-Tisza közin a kalocsai 
érsek és váci püspök rettegtették a protestánsokat, pusztíták 
egyházaikat, hogy a Krisztus dicsőséges evangéliumának 
világossága, ne fényljék nekik. 

Budavár visszafoglalását követő időben Dvornikovics 
Miklós volt a váci püspök, a ki székét elfoglalván tüstént 
hozzáfogott egyházmegyéje újjáalakításához, segíttetve az 
akkor már nagyon pápista Pestmegye és földesurak, külö-
nösen pedig a legkatholikusabb Kohári István által. Újjá-
alakítási munkálatának legelső részét képezte — a mint 
gondolni is lehet — a kezeügyében eső váci és vácvidéki 
prédikátorok elűzése s a pásztor nélkül maradt nyájaknak 
az egyedül üdvözítő anyaszentegyház majdnem egészen 
üres aklába terelése: de oda sorolhatjuk ezen magyar 
nemzeti és nemzetgazdászati szempontból véghetetlen saj-
nos körülményt is, hogy Buda visszavívásakor a pusztító 
és öldöklő hadak elől falvaikból elmenekült ref. vallású 
lakosoknak a hadizaj lecsendesülésekor nem engedtetett 
meg az ősi tűzhelyeikhez a visszatérés, s a község vagy 
végkép lakatlanul hagyatott, vagy később idegen nemzeti-
ségek altal telepíttetett meg. így lettek s maradtak — hogy 

1 Apja gróf Kolonics Emészt lutheránus volt, Ladvokát: 
»Hist, Dictionarium*. IV : 302. 

2 Horváth M: > Magyarok tört. 1872. V: 18ü. 
3 Radonainak 1690. márc. 17-én kelt levele. Lásd Bod P. ; 

»Kősziklán épült ház ostroma* 136. lap. 



többet ne említsek — csupán Budapest környékén ezernyi 
tisztán magyar családoknak lakhelyet és kenyeret adó fal-
vakból puszták az ősrégi Göd, Csörög, Haraszt, K.-Megyer, 
Kis-Gyöngyös, Zsiger, Újfalu (Monor mellett) Vaco. így 
lettek tótokká: Kerepes, Cinkot a, Bátót, Szöd, Bottyán, 
TJjfalu, Püspök-Hatvan, Kis- és Csík-Taresa, ; né-
metekké : Bogdány, Pilis-Csaba, Nagy-Maros, Budakesz, 
Budaörs, Zsámbék, Haraszti, Taksony. 

Fokozta Dvornikovics püspök és alantasa, a vác-
vidéki ref. egyházaknál szomorú emlékű Berkes András 1 

nagyrépost térítési és rombolási buzgalmát a Kollonics 
érsek által 1699-ben kibocsátott pásztori levél, melyben 
felhívja a püspököket, hogy tegyenek kimerítő jelentést 
arra nézve, hogy: 1. Mely helyeken vannak a protestán-
sok birtokában róm. kath. építésű templomok ? 2. Minő 
vallásúak a földesurak az egyes helyeken? 3. Miképen 
lehetne legkönnyebben és gyorsabban visszafoglalni a tem-
plomokat s a r. kath. egyházba terelni a népet? Dvorniko-
vics 1700 febr. 7-én felelt a kérdésekre s jelentésében 
42 templomot mutatott ki róm. kath. építésűnek és vissza-
foglalandóul. Az eretnekek megtérítésére nézve pedig a 
következőleg í r : 

»Főméltóságú és főtisztelendő Herceg! 
Örömmel vettem az eretnekség kiirtására s az 

egyházi javak visszafoglalására vonatkozó három 
pontot. Az Isten különös kegyelme által lőn az fő-
méltóságodnak sugalva, mert alkalmasabb időt soha 
nem lehetett volna várni a jelenleginél, midőn — 
béke levén — az e részekeni eretnekek a legnagyobb 
félelemben vannak, és csak azt várják, hogy mi fog 
történni velük. A váci egyházmegye öt vármegyéből 
áll, t. i. Pest, Solt, Csongrád, Külső-Szolnok és Kis-
Nógrádból, melyekben egyetlen egyház sincs artiku-
lariter oda engedve az eretekeknek, mivel 1647. és 
1659-ben,2 midőn 90 templom adatott át nekik tör-
vénycikkileg, e vármegyék a török uralom alatt 
voltak, ki megelégedvén a földbirtokkal, nem törődött 
a vallással; hanem önkényüleg és erőszakosan kerí-
tették birtokukba templomaikat, melyek hajdan mind 
a katholikusokéi voltak s a fából épített aszódit (?) 
kivéve, mely inkább csűrnek illenék mint templom-
nak, nem is tudnak felmutatni csak egyet is, melyet 
maguk építettek. Annálfogva igazság szerint, mint 
erőszakos bitorlók vissza tartoznak adni a mieinket. 

A falvakban többen vannak a pápista földesurak 
és jobb módúak is mint az eretnekek. Ugyanazért 
értekeztem egyesekkel, hogy miként lehetne a tem-
plomokat visszafoglalni, az eretnekséget irtani, a kath. 
vallást gyarapítani ? és véleményük oda nyilvánult, 
hogy a prédikátorokat elmozdítani, s a kik közülök 
akkomadálnák magukat, azokról gondoskodni kellene 
mert többen csak azért maradnak az eretnek hitben, 
mert másként nem élhetnek csak papolásukból, és 
most annyira félnek, hogy ha rájuk parancsolnának, 
közülök sokan akkomodálnák magukat, megtérnének 
és nem mennének Angliába. 

Hol az elűzött prédikátorok helyébe papok helyez-
tetnének, ott kényszeríteni kellene a népet, ha nem 
is az eretnekség elhagyására, de a templomba való 

1 Berkes András jelen volt 1707-ben az ónodi gyűlésen s 
midőn Rakovszky és Okolicsányi ellen felzúdult a rendek haragja, 
jónak látta Rákóczy fejedelem háta mögé bújni, ki »ne félj Páter* 
szavakkal bátorítá a szepegőt. Még azon éjjel haza is szökött. 
Desericzki: »Hist. Episcop. Vaciens*. 221. 1. 

2 A püspök úr jónak látta — ősi szokás szerint — az 1681-ik 
évi XXVI. t.-cikket elfeledni. 

járásra, hogy hallgassák az Isten igéjét, mivel hallva 
a szent tanításokat, sokaji megindulnának és az igaz 
hitre térnének.*1 

Ettől fogva az erőszak a jogosság köpenyébe bújva 
intézte jogtalan támadásait a kálvinisták templomai ellen. 
Kénytelen volt azonban csakhamar pihenőt tartani. Dvor-
nikovicsot a munka folytatásában megállította 1708-ban 
bekövetkezett halála, utódját pedig az ugyanakkor meg-
kezdődött szabadságharc. Áz üldözés fegyverét egyidőre 
félre kellett tenni, s a beállott csendben a prédikátorok 
visszatértek elhagyott helyeikre, a gyülekezetek pedig seré-
nyen iparkodtak visszaszerezni elvett templomaikat és 
egyházi javaikat. Többnyire csak részben nyerhették vissza, 
mint Vác, Gyöngyös és Jász-Berény; de a mit vissza-
nyertek, azt sem bírhatták állandóan, mert a szabadság-
harc végeztével nyomban újra kezdődött, még pedig fokozott 
mértékben, az eretnekirtás munkája s folyt tovább több 
mint fél századon át a legkülönbözőbb változatokban. 
(Folyt, köv.) Földváry László. 

Beszédeim birálóinak, 
(Folytatás és vége.) 

A lényeges tartalom realitása: ez az első föltétele 
az átalakításnak. Ez a természethüség volt a renaissance 
nagy művészeinek egyik erénye, ezért tanultak, analyzál-
tak oly sokat, ezért lettek anatómusokká. Erről az exakt 
utánzásról lehet megismerni a mestert. 

Azonban, ha csupán a természethűség volna az 
alakítás feltétele, akkor az lenne a legtökéletesebb alakí-
tás, a mely a tárgyat p. o. egy fának a képét legkisebb 
részletében is visszaadja, akkor a legtökéletesebb arckép 
a fénykép volna, a legtökéletesebb írói mű az volna, a 
mely a tárgyat puszta induktív logikával a gondolatok 
szigorú láncolatában adná elő. Csakhogy az ilyen képből, 
az ilyen műből hiányzik az élet, a melegség, a lélek, a 
mely érdeklődést kelt, megfog, lebilincsel, elbájol, magával 
ragad. A fényképkirakatot megnézzük s hangulat nélkül 
odább megyünk, a gondolatok induktív lánca ásításra 
hangolhat ugyan olykor, de nem ragad meg bennünket; 
olyan, mintha egy holt ember beszélne. Hogy a műben 
élet, melegség, lélek jelenjen meg, azt kell megtenni, a 
mit a természet nem tesz: a tárgynak leglényegesebb 
vonását kell kitüntetni, műnyelven: eszményíteni kell. 

Hosszú volna leírni, miképen ? A kit Isten megaján-
dékozott különös tehetséggel: művészi ingéniummal, annak 
úgyis felesleges ezt beszélni, a kinek meg ez ingeniuma 
nincs: annak hiába fejtegetni. Ez ingenium elemei ezek: 
minden benyomás iránt rendkívüli, finom fogékonyság, 
mélyreható s élénk képzeletű fö és lángoló szío. Ez ingé-
nium a dolgokon olyan jegyeket pillant meg, a miket a 
közönséges szem nem vesz észre, a tárgy lényeges jegyé-
nek feltüntetése végett pedig ' oly változtatásokat tesz a 
tárgy összefüggésén, arányain, a milyenek közönségesen 
nem léteznek. így jár el Michel Angelo a Mediciek Flo-
renci sírjának négy szoborművével: »megnyujtotta a tör-
zset és a tagokat, meggörbítette az altestet a csípő felé, 
mélyre ásta a szemüvegeket, ráncba szedte a homlokot, 
hogy az oroszlán összehúzott szemöldjeihez lett hasonlóvá 
s ezért duzzasztotta föl a vállnak izmait, a hátnak ide-
geit, egymásba kapcsolva a hátgerinceket, mint valamely 
vasláncot, mely annyira meg van feszítve, hogy szemei-

1 Egyetemi könyvtár, Hevenesi Collectio, 37. kötet 77—84. 1. 
Ugyanazon kötetben láthatni a többi püspökök jelentését is. 
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nek előbb-utóbb szét kell pattanniok* (Taine). A pesti 
Arany-szobor művésze Toldira nem korhű öltözetet ád, 
most az eltakarná a tartalom lényegét: az izmokat, a 
rendkívüli testi erőt. Anachronizmus árán jut hozzá, hogy 
a lényegtelent feláldozza a lényegesnek. A valóságban, a 
a természetben Toldi nem úgy jött ment az utcán, mert 
kinevették volna. De a művésznek így kell kitüntetni a 
lényeget, a mi másképen homályban maradna. Shakspere 
»Troilus és Kressidában* a trójai háború alkalmával 
Aristotelest idézteti merész anachronizmussal, de emberei 
görögebbek sok görög író alakjainál. A klasszikus görög 
szobrászok p. o. Myron, meg a Laokoon két művésze és 
a többi, ruha nélkül terjesztik elő alakjaikat, elhagyják a 
lényegtelent., hogy kitűnjék a lényeges: az emberi test s 
annak rythmusa. A valódi arcképfestő nem az arcot, ha-
nem a lelket festi le. Különben csak kézműves, becsületes 
iparos, de nem művész. A művész > virágot nem tipor el 
a gyomért!« 

Valóságos ihletet éreztem, mikor a Vatikán sixtini 
kápolnájában végig néztem a Michel Angelo müveit. Az 
ember teremtéséről az utolsó ítéletig le van ott festve az 
ember . . az ember tragédiája. Az »utolsó ítélet«-ben, bár-
milyen kifogásokat emeljen is a kritika egy és más tekin-
tetben ellene, ugyanazon őserő, merész koncepció, rejtel-
mes, de mindenütt érezhető ádáz tusakodás lüktet e 300 
alakban, mint a mester fiatalabb kori műveiben, pedig 
ezt a képet 67 éves korában festette. Krisztus — minden 
hagyomány ellenére — egy szakállíalan, bajusztalan ifjú, 
herkulesi izmokkal, »Sommo Giove* (Dante), a mint félel-
mes jobb karjának fölemlésével lesújtja az elkárhozottakat, 
míg az idvezülendők várakozásteljes arcai félve tekintenek 
az Úr arcára. Alant Charon veri vissza evezőjével az 
alvilágból feltörő alakokat. Méltó a világ e legnagyobb 
falképe a Dante szelleméhez, a melynek illusztrációja. 
Ésaiás fölemelt arca, nyilt ajka, ugyané kápolnában, való-
ban »az inspiráció hordozója«. Ilyen arcot hiába kere-
sünk a közönséges életben, hiába olyan alakot, mint a 
Jeremiásé, a mint hatalmas vállai és feje meggörnyednek 
gondolatai alatt. Ugyanez a természethüség és eszményi 
szépség ihleti az embert, midőn Rómának »San Pietro 
in Vincoli* templomában, (a hol szt. Péter állítólagos 
láncait is láthatni) meglátja II. Gyula pápa sírjánál Michel 
Angelo Mózesének ülőszobrát, bár a kritika ezen is próbál-
gatja fegyvereit. Ez a Mózes él az én lelkemben, szemei-
ben s összecsukott ajkain az »odi profanum vulgus* rej-
telmes és mégis kiáltó bánatával, míg jobb karjával — 
melynek izmai olyanok, mint a hajókötél — kebléhez szo-
rítja a sinai törvénytábláit, baljával keblébe nyomja ten-
ger hullámaihoz hasonló övig érő szakállát . . viharos indu-
latait. Azt várjuk minden pillanatban, hogy fölemelkedik 
ültéből ez a tragikus alak. Sohasem felejti el azt az arcot, 
a ki látta. Michel Angelo a legádázabb tusakodást is nyuga-
lommal igyekszik visszaadni utánzóinak dagályával ellen-
kező irányban. Ez is egyik titka az eszménvítésnek. Azon 
művei között, a melyeket látni szerencsés voltam, talán 
legcsodálatraméltóbb a szt. Péter templomban a »Piéta*. 
Mária ölébe fektetve tartja a keresztről levett meggyilkolt 
fiát. Az anya fájdalma, a mint lehajtott fővel meggyilkolt 
fiára néz. Milyen itt a természethűség! A kemény fehér 
márvány puhának látszik, ha az Úr testét nézzük, annyira 
híven van kitüntetve a tartalom lényege: hogy a kereszt-
ről levétel ép most történt, a holttest még meleg, még 
friss, tehát az anya fájdalma is friss. Milyen szerény, 
mily megdöbbentően hű, mily eszményi finom koncepció. 
A friss, még öntudatlan fájdalom, a mely még nem tud 
eszmélkedni, még nem is könyezik. Még csak lehajtja 
fejét s egy helyre bámul ez a gyöngéd finom alak. A mes-

ter nem fájdalmának dagályában mutatja be az anyát és 
ép ezért ád szabad játékot a néző képzeletének s érzel-
meinek. hogy megdöbbenve féltsük ezt a gyöngéd alakot 
az eszmélés convulsióitól s részvéttel legyünk iránta, vele 
együtt keressük Isten kezét e zűrnek éjszakájában. Én ezt 
éreztem előtte. Ez is egyik titka az alakításnak. Egyet-mást 
bízni kell a képzeletre is. Innen a gondolatbeli látszólagos 
ugrások. E müvében a mester természethű s eszményi 
felfogása egybeolvad egészen, s egy színvonalon áll a 
vatikán klasszikus görög szoborműveinek fenséges nyugal-
mával. A tartalmi nehézség és megoldásban nyilatkozó 
művészi egyéniség, lángész tekintetéből pedig fölulmulja 
azokat. Ha valahol úgy e műnél kell leborulni a lángész 
örökzöld koszorúja előtt. 

A renaissance a természethüség, eszményítés és mű-
vészi egyéniség szabadságának kora volt és az én koncep-
cióm az írói pályáról, a melyet ama műremekek élvezete 
csak tisztábbá, öntudatosabbá tett. Sok és nehéz tanul-
mány szükséges hozzá és egy nélkülözhetetlen feltétel — 
a mit utoljára hagytam — a szigorú s őszinte önkritika 
Ez vezet a sikerhez. Ez tűz ki helyes és elérhető célokat 
s abbahagyatja az elérhetleneket. Ez tartja féken egyéni-
ségünk szabadságát, nyesegeti a fattyuhajtásokat, megóv 
a rút elbizakodástól és jól eső önérzettel jutalmaz. Az em-
beri hiúság miatt ritka, de becses kincs! 

Mikor beszédeimet sajtó alá rendeztem, csaknem 
mindeniken tettem simításokat. Az utolsó beszéd, mely 
rendes alakjában egyik legrövidebb beszéd volt: két heti 
munka után lett értekezéssé. (És pedig azért, mert külön 
kinyomatva, az ilyesmit nem igen veszik meg.) Ezt az 
egy lényeges változtatást tettem csak. A többin rajta 
hagytam az ifjúság l e h é t . . . És nem szégyenlem azt az 
érzést, a mi mindegyikben többé-kevésbbé megvan és a 
mi nekem az alakítás törvényeit diktálja. Nekem . . tudom 
a szivem marad ezután is a törvénykönyvem és ez min-
dig eszményíteni fog. Ezt a törvénykönyvet azonban nem 
komendálom, sem a papíron sem a kathedrában. Pedig 
nagy szükség volna az eszményítésre ma, a midőn íróink 
nagy része csak analyzálni tud s a természethűség örve 
alatt térdig jár a kloákában. Göthe a dedukciót és induk-
ciót a be- és kilégzéshez hasonlította s igaza van. A ki-
légzés erjeszt; a belégzés éltet, tehát nem épen mellőzendő. 
S az is igaz, hogy az emberiség haladását, a korszak-
alkotó felfedezéseket is nem az indukció, hanem a portyázó 
ösztönszerű dedukció eszközölte, a mely összefoglal, dirmál 
teremt az űrben, öntudatlanul megérzi az igazságot a 
problémák között. Természetesen csakis akkor helyes és 
hasznos, ha a tények igazságot szolgáltatnak neki. 

Tisztelt bírálóimtól úgy az elismeréseket, mint a ki-
fogásokat köszönettel és hálával fogadom. Sok mindenről 
tájékoztattak azok. Legyen szabad még csak azt megem-
lítenem, hogy könyvem tartalmát objektíve csupán Dicsöfi 
József bírálta, a kinek szép, hasznos, tapintatos bírálatát 
a meggyőződés ereje diktálta. Milyen tanulságos az a meg-
jegyzése, a hol »az okvetlenül bekövetkezendő higgadtsá-
got várja«. A nyugodt fenség az, a mit Homérnál, Sophok-
lesnél, Aranynál, a renaissance és főleg a görög kor nagy 
művészeinél csodálunk. »Még a viharban is bizonyos mér-
sékletre kell törekedned!* (Shakspere). Az írói eszmény-
nek ez az egyik lényeges oldala. És ez áll a szóbeli elő-
adásra is. Azt hiszem, hogy a higgadtság most már 
körülbelül meg is van és még inkább meg lesz. 

A Fábián Dénes bírálata (Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap) tapintatos. A lényegére nézve azonban most 
sem vagyok vele egy véleményen, az előadottakból bizo-
nyosan megérti egy és más okaimat is. »Tiszteletét* 
( = utam és meggyőződésem tisztelését) és >szeretetét* 



örömmel vettem és hasonlóval viszonzom. Mindenkinek 
meggyőződését tisztelem, a ki ugyanazon célra tör bár 
más utakon, de tiszta szívvel. A szeretet hangjára meg 
— igaza van — nagy szükségünk van. A H. 1 bírálatá-
nak lényege (a Protestáns Szemlében) körülbelül ugyanaz, 
a mi a Fábián Dénesé, csakhogy nem higgadt s imitt-
amott p. o. a kiadó csak olyan jogos egyéni meggyőző-
désével szemben brüszk. Én ebből a bírálatból is tanul-
tam s köszöm a tanulságot. Hiszem, hogy H. I. sem veszi 
rossz néven, ha szives és komoly figyelmébe ajánlom az 
Oehler, B. Weiss meg a Godet kézikönyveit. Ezek tanul-
mányzása után okvetlen más ítéletet fog mondani főleg a 
XXI. számú műről. Fortiter in re suaviter in modo. 

Vattay Lászlónak (Sárospataki Lapok) köszönöm, 
hogy felül tudott emelkedni holmi előítéleten, nem sajnálva 
a fáradságot megismerésemre s őszinte lett magával szem-
ben. Sokat és jól gondolkodott s szűz érzéke van kivált 
az alak, de a tartalom iránt is. (Lásd p. o. a virágvasár-
napi bevezetésre tett megjegyzését s v. Ö. Lessing Lao-
koonjában az Akhilles és Aeneas pajzsának összevetését.) 
A tartalmat — a mint maga őszintén kijelenti — ő is 
az egyéni benyomás után ítéli meg; így a »Reformátusok 
Lapja< is, a melynek lényege a Vattayéval egyezik, vala-
mint a »Protestáns Pap«, a melynek bírálója a kathedrai 
benyomást is kipróbálta s igen helyesen! 

A mi az alak sajátságait illeti: ez gusztus dolga 
egészen. S talán semmire sem áll úgy, mint erre, hogy: 
»sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak«. 

A m. t. szerkesztő úr és olvasók jóindulatába ma-
gamat ajánlom. 

Kúnhegyesen, 1896. július havában. 
Csánki Benjámin. 

T Á R C A . 

Az Evangelieal Allianee jubileuma. 
(Folytatás.) 

II. 
Június 26-án Liverpoolból visszautaztam Londonba. 

Itt Arnold úr azzal fogadott, hogy kifizeti az útiköltsé-
gem egy részét. Mivel azonban a kerület útiköltségemet 
fedezte, azt mondtam neki, hogy adja Ev. Allianee által 
felajánlott összeget egy evangeliumi szellemű belmissziói 
munkálkodásra alkalmas helyiségre. Később még az én 
kedves londoni házigazdám Perrin úr is adott e célra 
5 guinea-t s még később Hollandiában is adakoztak 
(98 holland forintot) egynehányan, úgyhogy az Ev. Allianee 
által adott 7 font 3 shillinggel együtt 245 frtnyi összeget 
gyűjtöttem a fentnevezett célra. Ez összeg képezi most 
már egyik evangeliumi szellemű egyletünknek, a Lorántffy 
Zsuzsánna-egyletnek helyiségalapját, melyhez remélhetőleg 
az itteni buzgó keresztyének is tetemes összegekkel járul-
nak. Itt jegyzem meg azt is, hogy mivel több helyütt 
részesítettek a külföldi keresztyén testvérek vendégszerete-
tükben, s mivel természetesen nagyon takarékosan bántam 
a pénzzel, az útiköltségül utalványozott 300 frtból meg-
maradt egy rész s ezt (50 forintot) az ifjú egyletnek 
adtam át, nem akarván azt magam részére megtartani. 
Pénz dolgában nagyon szeretem a világosságot; azért 
adtam nyilvánosan számadást az általam gyűjtött össze-
gek hovafordításáról. (Részletes kimutatást közöltem a 
Lorántffy Zsuzsánna-egylet s a ref. ifjúsági egylet Közlö-
nyének, a Keresztyén Híradónak 10-ik számában.) 

Ezzel áttérhetek ismét londoni éleményeim leírására. 
Június 27-én az Ev. Allianee jubileumára érkezett küldöt-
teknek Dean Rradlev a Westminster-Abbey nevezetes-
ségeit mutatta s magyarázta meg. Magyarázatának ala-
posságát és érdekességét csak szivélyessége multa felül, 
mint egyik társunk mindnyájunk nevében megjegyezte. 

Itt mindjárt megemlítem, hogy a Pál-templomot s 
annak emlékeit jún. 30-án délután Sinclair, londoni fő-
diakonus mutogatta meg. Míg a Westminster-Abbey inkább 
hírneves tudósok (pl. Newton), királyok és királynék (Er-
zsébet és Stuart Mária), költők (Tennvson), lelkészek, hit-
térítők (Stanley, Liwingstone) s államférfiak temetkezési 
helye, a Pál-templomban leginkább hírneves hadvezérek 
nyugosznak (pl. Wellington). A fődiakonus fölvezetett ben-
nünket az óriási magasságban lévő karzatra s annak egyik 
oldalán leültetett bennünket. A templomőr azután a karzat 
másik oldalán valami rövid mondókát suttogott a falhoz 
fordulva s mi, ha füleinket a falhoz tartottuk, mintegy a 
falból kihallottuk s meg is értettük a templomőr suttogá-
sát. A karzatról aztán a még magasabban fekvő erkélyre 
mentünk, hol gyönyörű látvány tárult elénk. Megláttuk 
Londont a maga egész óriási nagyságában. Hogy aztán 
a fődiakonus is theára vitt át bennünket a káptalan épü-
letébe, az magától értetődik. Az azonban a fődolog, hogy 
e római hangzású helyen a fődiakonus úgy üdvözölt ben-
nünket, mint testvéreit, a kik ugyanazt az evangéliumot 
hirdetik, a melyet ő. Erre aztán előállt Brochet lovag (a 
kit az olasz király kiváló evangeliumi lelkészi működéseért 
tett lovaggá), római protestáns lelkész, s nagy derültség 
közben köszönetet indítványozott a fődiakonus szíves-
ségéért, felhíván bennünket, hogy ezúttal mi is csatlakoz-
zunk Rómához!! Persze, nagy örömmel csatlakoztunk, 
hálát adván az Istennek, hogy Rómában egy evangeliumi 
lelkész szabadon terjesztheti az igazságot. Egy amerikai 
képviselő igen finoman azt a kívánságát fejezte ki, hogy 
egy-egy hős se jusson a Pál-templom sírboltjaiba, a ki 
érdemeit az angolok és az amerikaiak közti háborúban 
szerzi. A társaság erre szétoszlott s mindnyájan éreztük, 
hogy: két gyönyörű templom megmutatása s a szívélyes 
kalauzolás voltakép a hatalmas angol püspöki egyház 
rokonszenvének a kifejezése volt az Evangelieal Alliance-
szel szemben. 

De ideje már, hogy az Ev. Allianee főgyűléséről 
szóljak, a mely június 29-én az Exeter Hall óriási nagy 
termében tartatott Lord Polwarth elnöklete alatt. Szép 
bevezetés volt e fögyűléshez az a sok jó prédikáció, 
a melyeket az előző vasárnapon, június 28-án London 
különféle (püspöki, presbyterianus, methodista és baptista) 
templomaiban az Evangelieal Alliance-szel rokonszenvező 
lelkészek tartottak. Az ünnepélyes közgyűlés is isteni 
tisztelet volt igazán. Ének és ima után Exeter püspöke, 
dr. Bickersteth emelt szót s fejtette ki élénk tetszés közt 
a Krisztus híveinek szellemi egységéről szóló tant, ki-
mondván. hogy az nem szervezeti uniformitás, hanem a 
Krisztuson alapuló egység. Reszédét és indítványát, mely-
lyel a szövetség céljainak megvalósítására ösztönzött, 
többen támogatták, egyebek közt dr. Pentecost, pres-
byterianus lelkész. Megjegyzendő, hogy dr. Pentecost és 
más evangeliumi alapon álló lelkészek, nem a régi an-
gol presbyterianus egyház tagjai, mert hiszen ez az egy-
ház lelkészei könnyelműsége és hitetlensége folytán jó-
formán unitáriussá lett, hanem amaz új presbyterianus 
egyház szolgálatában állanak, a mely a régi, igaz funda-
mentumon áll. Igen érdekes, hogy az irlandi presbyterianus 
egyház is jóformán az örvény szélén állt már, de az 
Isten kegyelme még visszaragadta őket s ez az egyház 
most hatalmas, virágzó és tele van református szellemmel. 



A püspök indítványát aztán elfogadták s Lord Pol-
warth angolai, Sinclair fődiakonus pedig németül és fran-
ciául üdvözölte a külföldi vendégeket. A fődiakonus biz-
tosított bennünket, hogy az angol püspöki egyház egyál-
talán nem akar Róma rabszolgájává lenni. Hivatkozott 
az angol püspökök egy határozatára, a melyben a rokon-
szenvüket fejezik ki a francia reformátusok iránt. Hivatko-
zott továbbá a canterbury-i érsek ama nyilatkozatára, a 
melyben tudtára adta mindazoknak, a kiket illet, hogy 
míg a pápa bibliaellenes tévedéseiről és igényeiről le nem 
mond, addig a vele való egyesülésről szó sem lehet. Sza-
vait természetesen viharos cheering követte. 

Erre aztán az idegen országok küldöttei emeltek 
szót. A francia protestánsok nevében Hocart lelkész, a 
németek nevében Bernstorf gróf szólt, míg Newmann Hall 
az amerikaiak érzelmeit tolmácsolta. Mint Magyarország 
egyik képviselője (rajtam kívül dr. Fröhlich, egyetemi tanár 
s Gladischefsky K. lelkész voltak Magyarországból jelen) 
szóhoz jutottam én is. Köszönetemet fejeztem ki, hogy az 
Evang. Alliance nemzeti ünnepeinkre küldöttséget küldött 
s arra buzdítottam a jelenlevőket, hogy szeressük a Jézus 
Krisztust jobban, mint a hogy gyülöljük az evangeliumi 
egyházak közti eltéréseket Utánam még igen sokan követ-
keztek, de legnagyobb figyelemmel hallgatták a törökök 
által üldözött örmény s a keleti egyház által üldözött 
orosz protestánsok képviselőit, Bebesnilian lelkészt s Pro-
khanoff lelkészjelöltet. Az emlékezetes ülést ének zárta be 
s a dublini érsek — természetesen protestáns érsek — 
megáldotta a gyülekezetet. 

A következő napokon egész péntekig mindennap 
valami 5—6 összejövetelt rendezett az Ev. Alliance a 
Mildmay-mission igazgatóságával együtt. A Mildmay-Park 
nagy terme, délutánonként még kisebb termei, meg az 
egész elkészített sátor is mind zsúfolásig telve voltak láto-
gatókkal. Van ott egy óriási nagy szederfa; még eza la t t 
is tartottak több ízben összejöveteleket. Az Ev. Alliance 
s a Mildmay-Mission szépen kiegészítették egymást. Amaz 
a Krisztus köré gyűjti a hívőket, emez kórházakat állít s 
diakonissákat nevel, a kik a betegeket ápolják. Amaz 
munkásokat toborz a Krisztusnak, ez meg a munkásokat 
alkalmazza. 

Mindenik összejövetelen kiváló szónokok beszéltek 
a keresztyénség nagy igazságairól s felmutatták, hogy az 
evangeliumi alapon álló protestantizmus mily hatalmas 
munkát végez, a mint az ifjakat és ifjú leányokat a Krisz-
tushoz vezeti, mindeneknek az Isten igéjét hirdeti, az 
árvák gondját felveszi s az elzüllötteket megmenti. 

Valóban jó volna, ha e buzgó és praktikus keresz-
tyénekkel minél szorosabb összeköttetésbe lépnénk. Hiszen 
az evangeliumi egység tulajdonképen az egyetlen jogosult 
egység, melynek a különböző nemzetek fiai alkotó elemeit 
képezhetik. És mi épen ezt az egységet hanyagoltuk el. 
Pedig ez az egység, a melynek ereje a Krisztus s célja 
nem beavatkozás egyik vagy másik nemzet ügyeibe, hanem 
minden nemzet boldogítása az evangelium által, a mi 
nemzetünkre is hasznot áraszthatna. És jó volna, ha valami 
német vagy angol nyelven szerkesztett orgánumról gon-
doskodnánk, a melyben helyes információkat közölnénk 
külföldi testvéreinkkel s ez által is hozzájárulnánk ahhoz, 
hogy mindenütt diadalmaskodjék •> az evangeliumi igazság, 
az evangeliumi egység s az evangeliumi szabadság«. 

Szabó Aladár. 

A kollégium Rákóezyanum. 
Részlet >Az eperjesi ev. ker. kollégium története« című nemsokára 

megjelenendő műből. 

(Folytatás.) 

Egy harmadik jegyzőkönyv, melybe az alapítványok, 
adományok stb. és a kiküldött jótéteményes tanulók nevei 
jegyeztetnének. 

Egy negyedik a peres ügyekre, melybe a kollégiumi 
tanulók fegyelmi ügyei és más a konzisztorium által tár-
gyalt ügyek jegyeztetnének. Minden egyes konzisztoriumnak 
lehet ugyan külön jegyzőkönyve is, de a superintendens 
kezénél lévőbe és ezen egyetemesbe eljárása beírandó lenne. 

23. Valakinek meg kell vizsgálnia, vájjon a fentebbiek 
tekintetében történt-e valami? Ki legyen az. a ki ellen-
őrizze, hogy ezek megtörténtek e? Ki sürgesse meg a 
megtenni, vagy bejegyezni valókat? Nemde az Eperjesen 
lakó Inspectorok ? Vagy azok közül az elsők ? Megneve-
zendő, hogy kicsoda, mert különben senki sem teszi! 

24. Midőn ezek felől (ezen javaslat felett) határozni 
kell, meg kell hívni a superintendenst és a konzisztoriális 
Assessorokat is. Gyorsan kell intézkedni s ezen javaslatot 
megismertetés céljából elterjeszteni, megvitatni, részleteiben 
megállapítani s azután egy lehetőleg közeli időben az egészet 
meghatározni, szabályzat, törvény erejére emelni. 

25. Célszerű volna a dunai kerületek tagjait is (már 
eddig is kellett volna) kiértesíteni ezen tiszai kerületi 
ügyekről (p. o. a Körtvélyessy-féle kiküldetésről) és fel-
hívni őket, hogy ők is folyjanak be a kollégium feletti 
felügyeletbe, járuljanak fentartásához, s rendezvén a magok 
ügyeit, érintkezésbe lépjenek a tiszamellékiekkel. 

Mindezeket a Rózsahegyen megválasztott egyházi és 
világi konzisztoriális tagoknak s a fejedelem ő fensége taná-
csosainak becses figyelmébe és buzgóságába ajánlván, hisz-
szük, hogy igyekezni fognak e tekintetben minél előbb 
intézkedni. — — — 

Csak fájlalnunk lehet, hogy ezen igazán üdvös javas-
latok, melyek az egyetemes magyarországi ev. egyházban 
új életet kelthettek volna s melyek annyi bajnak, veszedelem-
nek lettek volna ellenszerei, csak írott malaszt maradtak! 
Fájdalom! — — — 

Ezen 1708/9-iki tanévben kellemes meglepetés érte 
az eperjesi evangélikusokat. Ugyanis 1709. máj. 27-ikén 
meghalván Zábler Jakab superintendens, az ő papjok, a 
volt kollégiumi tanár M. Schwartz János választatott meg 
főpásztorává 1709. szept. 12-én.1 A kis-szebeni parochialis 
templomban iktattatott be hivatalába. 

A nagyrabecsült és valóban buzgó főpásztor és kol-
légiumi felügyelő Zabler Jakab elhunyta feletti bánatukat 
mind Rezik János »Fasciculus Mvrrhae* mind pedig az ő 
társa, a költészet és ékesszólás tanára. M. Burisius János 
»Beatam Analysin Viri« stb. című munkájában meghatóan 
ecseteli.2 

1709. szept. 12-dikére volt határozva a superinten-
dens választókerületi gyűlés Kis-Szebenbe és a kerület 
felügyelője, Szirmay Miklós, mint egyúttal a kollégiumnak 
is főfelügyelője a kollégiumi tanári kar által e napra tétette 
az ünnepélyes vizsgálatok kezdetét is a kollégiumban. 
Szirmay valószinűleg és nem helytelenül úgy számított, 
hogy a Kis-Szebenben összejövő kerületi gyűlés — dolgai 
végeztével — Eperjesre jő. Nem fog az ártani a kollé-
giumnak ! — 

1 Lásd Hörk J.: Ev. tisza. ker. Sup. 38. 1. 
* Lásd : Szabó Károly i. m. II. K. 2361. sz. a. a 643-dik 

lapon a Rezik J. és II. K. 2359. sz. a. a 642-dik lapon a Burisius 
művét. 



Es Rezik János csakugyan 1709. szept. 12-dikére írta 
ki az ünnepélyes Exament és úgy küldte szét a meg-
hívókat.1 

A vizsgálat csakugyan fényesen sikerült. És a kis-
szebeni püspökválasztókerületi gyűlésből hazamenő világi 
és egyházi evangelikus főuraknak nagy gyönyörűségére 
szolgált. 

De midőn épen legmelegebben süt a nap a tiszta 
égen, akkor jelenik meg az első vihar felhő. 

A II. Rákóczy Ferencz-féle forradalom ereje napról-
napra hanyatlott, kivált mióta Ocskay László egy egész 
dandár kuruccal a császári seregekhez csatlakozott! Tren-
csén után csakhamar Vadkert következett! A császári 
seregek előre nyomultak Felső-Magyarországon; a folyto-
nosan hirdetett amnestiát mind többen fogadták el. (Hor-
váth Mihály.) 

Magában a kollégiumban is baj következett. A rágal-
mazó, gőgös, elbizakodott M. Burisius János tanárt illetlen 
magaviselete miatt, vizsgája sem úgy sikerülvén, mint 
kellett volna, elmozdították. 

Reziknek sikerült visszaállítani a rendet. Ekkor kez-
dődött az 1709/10-iki iskolai év. Rezik, hogy a kollégium 
barátját a volt koll. tanárt most superintendenst és annál 
fogva koll. első felügyelőt M. Schvartz Jánost minél inkább 
fellelkesítse a kollégium ügyeinek előbbre vitelére, egy 
dicsőítő költeménynyel üdvözölte a főpásztori székben.2 

Azonban M. Schvartz J. nemsokára méltatlannak 
bizonyult a nagy dicséretre. 

Ugyanis jött a pestis! És a mint az Eperjesen és 
környékén fellépett, Schvartz azt hozván fel okul, hogy 
neki az egyházakat kell látogatnia, elhagyta Eperjest és 
midőn a nagy német gyülekezetnek másod papja, az ő 
kartársa J. G. Titzius is a ragály áldozata lett, még az 
egyház által érette küldött, közben magyar pappá lett, 
Motusz Mátyás vezetése mellett érette ment bizottság fel-
hívására sem tért vissza. Ekkor az eperjesiek a krompachi 
Gerhard Mátyást hívták meg. Ez azonban két hó multával 
ugyancsak pestisben elhalt. Schvartz még sem jött haza. 
Elkeseredésükben hívei ki akarták tenni papi hivatalából. 
Szerencséjére az eperjesiek a sperndorfi Róth Jakabot 
kapták helyetteséül s így eloszlott az ingerültseg is, külö-
nösen, hogy a pestis is szűnni kezdett. 

Megszűnhetett már, hiszen elvitt Eperjesről 3000 lélek 
körül és a tanárokat is mind — a mi azonban — fáj-
dalom, a legnagyobb veszteség volt, elvitte Rezik János 
koll. igazgatót is. Reziket nagy pompával temették a ma-
gyar templomba. Halálát ez emlékverssel örökítették meg: 
»ple MorltVr DIreCtor Charae posterltatls*. — 1710. 

Rezik csillagával lehullott a kollégium szerencsecsil-
laga is. Helyét ugyan tekintettel a nagyszámú kollégiumi 
tanulókra, a pártfogóság sietett betölteni és már 1710. 
április 27-ikén hívta meg az alsókubini M. Matthaeidesz 
Sámuelt, a kit a tanári kar küldött volt ki Greifswaldba, 
s ki ott Szirmay Miklós Tamás nevű fiának volt társa, 
az ékesszólás és költészet tanárául és rektorul! Meghiva-

1 Lásd: » Programma Isagogicum ad publicum 111. Coll. Stat. 
Ev. Eper. Examen*. Szabó Károlynál: i. m. II. K. 2363. sz. a. a 
644. lap. Rezik Jánosnál Gymnasiologia sec. II. Cap. X. §. 12 
Ebből megtudjuk, hogy a bevezetést Schreter János írta a IV. tételt 
Rezik J. igazgató elnöklete alatt a rimabrézói Puldeáky Jakab és 
a tótprónai Masnitzius Mihály tanulók védelmezték. A IV. tétel a 
következő volt: Introductio I. De ecclesia (a theologusok feleltek). 
Introductio II. Fructus novae Mathaesophiae (bölcsészek). Intro-
ductio III. Parallelismus Pietistárum et socinianorum. Introductio 
IV. Fructus sanae Philosophiae. 

a Lásd: Szabó K. i. m. II. K. 2362. sz. a. a 643. lapon 
»Fiaram Sacerdotatem* stb. in versu epico 

tását Szirmay Miklós és Roth Mihály sárosi alispán vitte 
keresztül, a kinek gyermekeinél nevelősködött. 

M. Matthaeidesz Sámuel november 16-án foglalta el 
állását. 

(Vége köv.) Hörk József. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Luthardt apologótikai előadásai, 
(Vége.) 

II. 

»A modern világnézetről s azok gyakorlati követ-
kezményeiről® szóló előadások, a melyekkel Luthardt ker. 
apológiájának 4-ik kötete foglalkozik, a jelenkor kérdé-
seiről szólanak s az egyház, iskola, állam és társadalom 
köréből vannak merítve. Ezekben kimutatja szerző, hogy 
egyedül a keresztyén gondolkozásmód a világi élet meg-
ítélésének egyetlen helyes alapja s a népélet egészséges 
fejlődésének egyedül hatásos gyógyszere és feltétele Egye-
dül a Krisztusban s az ő igéjében van az üdv az iskolai, 
állami és társadalmi kérdések megítélése tekintetében is, 
míg a mai ú. n. modern világnézetek keresztyénellenesek 
az egész vonalon. 

Mindjárt az első előadás »a dolgok jelen állásáról* 
szól. A modern világnézetek a modern szellem különböző 
irányai, s a jelenkor egész gondolkozását és cselekvését 
befolyásolják. Korunk ellentétes világnézetei egy utolsó 
vallásos ellentétre vezethetők vissza, a mint Goethe szerint 
is a világtörténet legmélyebb és legsajátosabb tbémája a 
hit és hitetlenség közötti küzdelem. Minden támadás, mely-
nek a keresztyénség manapság ki van téve, legyen az 
bármennyire eltérő is egymástól, természetre és mértékre 
nézve ugyanazon egy pontból indul ki s ugyanegy célra 
tör: tagadni a természetfölöttit az ember és a világ ren-
deltetésében. Elismeri azt, hogy két ellentétes példával 
éljünk, úgy Guizot, mint Proudhon, mert a vallás nem 
pusztán magánügy, hanem óriási szociális hatalom. Az 
összes keresztyénellenes gondolkozásmódokat tehát a ke-
resztyénséggel való szakítás jellemzi s végelemzésükben a 
rationalismus, a pantheismus s a materialismus tanellen-
téteire s azok gyakorlati következményeire vezethetők 
vissza. 

így a 2-dik előadás »a rationalismus alapelvei-
ről* szól. Ez irány az egyéni gondolkozásban és akarás-
ban látja a vallás és az erkölcsiség forrását és normáját, 
mely azonban nemcsak a vallás, hanem általában az 
egész szellemi és erkölcsi élet terén otthonos. A rationa-
lismus nem egyéb, mint megújított pelagianismus s hár-
mas alapgondolata annak abstract individualismusa, hamis 
optimismusa és merev intellectualismusa. Azoknak törté-
netkritikai ismertetése képezi épen a 2-dik előadás meg-
oldandó feladatát. 

A 3-dik előadás a rationalismus hármas alapelvei-
nek következményeiről szól a vallás és az egyház terén. 
A rationalismus kettős alakja annak régebbi Röhr-féle és 
mai modern alakja. Dogmatikája szerint eredendő bűn 
nincsen, Jézus csupán a nazaréthi bölcs próféta, s a csu-
dák természetesen, azaz észszerűen magyarázandók. Fő-
képviselői a heidelbergi Paulus az írásmagyarázat és 
a hallei Wegscheider a dogmatika terén. Gyakorlati folyo-
mánya a vallásnak erény és kötelességtanná való átalakí-
tása, az istentisztelet, a káté és az énekek elrontása stb., 



a mire nézve hajmeresztő példákkal szolgál Luthardt 1-ső 
előadásában* A modern rationalismus a vallás psychologiai 
alapjaira megyeri vissza s a természetfölötti faktor mellő-
zésével a keresztyénségben a természetes emberi szív 
psychologiai szüleményét látja. Ép azért nincs szüksége 
hitvallásra, szorosan meghatározott tanrendre és Sulze 
módjára sajátságos gyülekezeti ideált állít fel. 

A rationalismus alapelveinek konsequentiái egyúttal 
azok kritikája és pedig úgy az egyház, mint az iskola, 
állam és társadalom terén. így mindenekelőtt »a ratio-
nalismusról az iskolában« a 4-dik előadás szól. A peda-
gógiai érdeknek különös élénkséget kölcsönzött a mult 
században Rousseau a maga Emiljével. Igazi természeti 
evangeliuma a nevelésnek természetszerű alapon az evan-
gelium s a káté mellőzésével. Rousseau elkülöníti az em-
bert a kulturától s a vallásos tradíciótól, a mi aztán az 
eredendő bűn tagadására vezetett. S a mint Rousseaunál 
a természet, úgy a philanthropista Basedow pedagogiká-
jában a humanitás eszméje az alapgondolat. Felekezet 
nélküli európai embereket, sőt világpolgárokat akar nevelni 
s nem keresztyén jellemeket. A rationalista felvilágosodás 
s annak utilismusa itt az irányadó. Onnan aztán annak 
hamis individualismusa. optiraismusa és intellectualismusa 
az egész vonalon. Schiller szerint e pádagógika »a ke-
resztyénből embert nevel*, holott épen az ellenkező volna 
a megoldandó feladat. 

»A rationalismusról a politikai és szociális téren« 
az 5-ik előadás szól. Itt szerző éles s helyenként épen 
nem objektív megjegyzésekkel kiséri a politikai szabadság 
és jogegyenlőség, a modern konstitutionalismus, az álta-
lános szavazatjog, munkafelosztás, konkurencia stb., alap-
elveit, mint a rationalismus folyományait. A mit statisztikai 
adatokkal is beigazolva az erkölcsiség mai hanyatlásáról 
mond, szomorú de való képe mai romlott társadalmunk-
nak. A keresztyén világnézet legelterjedtebb ellentéte épen 
a rationalismus. A midőn az egyes embert elszakítja az 
élet feltételeitől s a lét történeti hatalmaitól, abstrakt in-
dividualismussá lesz az általános szabadság és egyenlőség 
hirdetésével. Ennek természetes folyamánya az embernek 
természetes jóságát hirdető hamis optimismus s a tudás 
érdekeit túlozó intellectualismus. 

A rationalista világnézet a pantheismusban végző-
dik. Erről szól a 6-dik előadás Spinoza, Goethe és Hegel 
annak főbb képviselői. A rationalismus az egyéni, a pan-
theismus az általános, vagyis az absolut értelemben látja 
minden lét és ismeret legfőbb forrását és normáját. Ez 
absolut értelem az isten, tehát minden isten (rcav - 0-eoc). 
A pantheismus félreismeri a személyiséget s az általános 
bűnösséget, s ennyiben a keresztyénség sarkalatos alap-
elveibe ütközik. Egyik alakja a létet, másika a fejlődést 
hangsúlyozza, a miért is az egyiket keleti, a másikat nyu-
gati pantheismusnak nevezhetenők. Spinoza meg Goethe és 
Hegel itt az ellentét. Az egyik a természetet, a másik a 
szellemet isteníti. Spinoza és Goethe pantheismusa inkább 
vallásos (példa rá Faust hitvallása), Hegelé inkább poli-
tikai jellegű. A vallás itt többé nem az ethika, hanem az 
aesthetika körébe való s az aesthetikai élvezet dolgává 
lesz. Természetes folyománya »az omnipotens állam s az 
omnipotens egyház«, a melyről a 7-ik előadás szól. 

A pantheistikus államfogalom egy omnipotens államra 
vezet, a mely szerint az állam az absolut ész teljes való-
sága. Az antik államfogalom megújulásával van itt dol-
gunk, mivel az antik világnak az állam a legfőbb, az 
absolutum. A pantheismus antik állameszméje tehát az 
absolut államot képviseli, s természetszerűleg a római 
rendszerrel mint omnipotens egyházzal való összeütközésre 
vezetett. A római egyház nemcsak a hit s a kegyelem-

eszközök közössége, hanem egyúttal lényegét tekintve jogi 
organismus, a melynek a két kard elméleténél fogva az 
állam alá van vetve. Ez egyházi absolutismus kifejezője 
a Pius-féle Syllabus, dogmatikai szentesítője a vat.icánum 
a maga pápa királyságával. A harmincas években Alten-
stein minisztériuma alatt Hegel volt Berlinben a privilegi-
sált. államfilozófus, s a Hegel-féle pantheismus állam-
eszméje önkénytelenül állami omnipotentiára és bureau-
kratismusra vezetett a gyakorlatban. Ez vezetett viszont 
a kulturkampfra, mint a pantheistikus államfogalom folyo-
mányára, a melynek természetes következménye volt aztán 
Bismarck C.anossába induló politikája, a római egyház 
erősítése s az evangéliumnak gyengítése az egész vonalon 
Lutbardtnak a kulturkampf lefolyásáról s az ú. n. májusi 
törvények túlzásairól szóló bírálati fejtegetései igen meg-
győzők és tanulságosak. E kulturkampf ártott a valódi 
kulturának, mivel ahhoz a vallásos egyházi életnek köre 
is tartozik, a mit a német politikusok azonban figyelmen 
kívül hagytak. 

A 8-ik előadás a pantheistikus államfogalomnak az 
egyház, iskola és társadalom terén nyilvánuló következ-
ményeiről szól. Itt Luthardt ugyancsak élesen ítéli meg 
a polgári házasságot (1876) s annak gyakorlati következ-
ményeit, az iskolák államosítását s a szociálizmust. Ada-
taiban kétkedem, mert a positiv irányú Öttingen morál-
statisztikájából s személyes hallomások útján a külföldön 
más meggyőződésre jutottam. A mellett nálunk igen fon-
tos állami és magyar nemzeti érdekek teszik szükségessé 
a polgári házasságot s az iskoláknak a tanügyi kongresz-
szuson is hangsúlyozott fokozatos államosítását. Úgy látom, 
hogy e ponton Luthardt a »Principienreiterei« ismeretes 
német hibájába esett. Az érem egyik oldalát túlsötétnek 
látja, másikát egészen elhallgatja. Abban azonban teljesen 
igaza van, hogy a modern világnézet az állam reformjá-
ból indult ki s a szociálizmusban, mely az állam helyére 
a társadalmat állítja, a társadalom reformjára jutott el. 
Amott az állam a legfőbb erkölcsiség organizációja, itt az 
egész élet a munkán és az élvezeten alapul, vagyis az 
erkölcsiség az érzéki lét salakjaiban vész el. Más szóval 
kifejezve: az eszmét hangsúlyozó pantheismus helyére 
kizárólag az érzéki realitást hangsúlyozó materializmus 
lépett. Erről s annak következményeiről szól a 9-ik előadás. 

A materialismus igazi »Krankheitssymptom« vége 
minden filozófiának, mert vége az eszméknek s prokla-
mációja az absolut érzékiségnek. Az antik világ végén 
lépett fel. Salamon bölcsesége 2-ik fejezete remekül raj-
zolja. A római Lukretius költeménye annak teljes pro-
grammja, s a Systéme de la nature annak bibliája. A 
keresztyénség azzal elvileg szakított, mivel annak hitélete 
az érzék fölöttire irányul. Támasza a mai természetfilozófia 
s a darwinismus, a melynek kritikája Luthardt müvének 
egyik legszebb részlete. Folyománya a mai német szociál-
demokrácia s a modern társadalom bűne a sajtóban, 
irodalomban, művészetben, magánéletben stb. Jól mondja 
Luthardt: »az egyéni szabadság volt a kiindulópont, az 
összesség terrorismusa az eredmény. Az absolut észt 
emelték a trónra, s Istenné tették az államot. Egy Lás-
salle és Marx pantheismusa Istenné tette a társadalmat. 
Az ember öndicsőítése volt a kezdet, s annak mély lealá-
zása a szomorú vég. Az absolutum eszméje vala a század 
büszkesége, s az érzéki lét magasztalása a vég. Ez igazán 
a történelem s még inkább a logika iróniája. E fejlődés 
eredménye nem lehet más, mint a pessimismus vagy a 
keresztyénség. 

A pessimismusról a keresztyénséghez való viszonyá-
ban szól az utolsó előadás. Salamon prédikátora annak 
vallási, s a Schopenhauer-Hartmann-féle pathológikus böl-



cselettannak filozófiai alakja. Költői: Leopardi, Byron. 
Lenau s nálunk Reviczky. A lét nyomorúsága annak 
evangeliuma. Teljesen ellentétes azzal a keresztyén világ-
nézet az Istenről, emberről s a világról szóló felfogá-
sával. 

Mint látjuk, Luthardt lépésről-lépésre követi a modern 
világnézeteket, a mint azok benső szükségességgel folynak 
egymásból. Azok megismerése arra a tanulságra vezetett, 
hogy az Istennek elhagyása mindig mélyebbre sülyeszti 
az embert, és romlás és chaos a szomorú vég a pessi-
mismusban. A keresztyénség tagadásából indult ki s álta-
lában a szellemnek tagadásához jutott el. A deismus még 
meghagyta az Istent, de nyugalomba helyezte; a pantheis-
mus összevegyítette a világgal s a materialismus teljesen 
megtagadta őt. Ez teszi épen a ker. világnézet elleni ellen-
tétnek specifikus jellegét. 

* 
* * 

lm ez »a keresztyénség üdvigazságairól« s a >mo-
dern világnézetekről* szóló »apologétikai előadásoknak* 
rövid tartalma és gondolatmenete. A mi ez előadásokat 
különösen kedveltekké teszi, úgy ez az a körülmény, hogy 
Luthard az általános tudományokból, a bölcseletből s a 
szépirodalomból óriási olvasottsága alapján vett idézetei-
vel életet tud azokba önteni s személyes meggyőződést 
tud azoknak kölcsönözni. Könnyen folyó, ragyogó szép 
irálya csak Hase és Beyschlag irmodorával hasonlítható 
még össze a német theologusok között. Rengeteg tudása 
mellett finom és előkelő izlése s könnyed formája oka 
annak, hogy ez előadások majd minden művelt nép nyel-
vén orthodox dogmatikai izük dacára oly nagy tért hódí-
tottak a prot. közgondolkozásban. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Evangelizáeió-e vagy belmisszió? 
(Folytatás.) 

I. 
Dr. Sell előadása az evangelizáció munkájáról. 

Dr, Sell az ő előadása folyamán négy tételt állít 
föl, vitat meg és ezek alapján fejtegeti a maga gondolatait. 
Lássuk ezen ő tételeit. 

a) Jelen korunkban egyházunknak lelkészi hivatal-
ban nem álló tagjai úgy quantitative, mint qualitative növekvő 
szükséget mutatnak azon tekintetben, hogy keresztyéni szere-
tetüket személyesen bizonyítsák be valamely tettel, hogy úgy 
hitöket cselekedetben is megmutassák. A lelkiéletnek hiányos 
voltára mutat az, a hol ezen szükség nem jelentkezik. Az 
időnek ezen vonásában a gyülekezeti élet iránti érzék föl-
ébredése ismerhető meg és e szerint kell azt vezetni. 

b) Az a hely, a hol valaki munkás hitének ezen 
szükségét kielégítheti, az istentiszteleti életben való rész-
vételének föltétele mellett az ö családi köre és hivatása, azután 
pedig főként azon egyházi gyülekezeti hivatal, mely reá 
ruháztatik. (Az 1887-ben Boroszlóban tartott bélmissziói 
kongresszus által létesített kérdezősködés megmutatta, hogy 
a belmissziói munka az egyházi testületekbe már nem 
csekélylendö mértékben bejutott és remélni lehet, hogy ezen 
tevékenység, helyesen gyakorolva, az új gyülekezeti rend-
tartásokat igazi életre fogja juttatni.) De e mellett az egy-
házi testületekhez nem tartozó gyülekezeti tagokra nézve 
lehetségessé kell tenni az erőiknek és tehetségeiknek meg-

felelő szolgálatot és részt kell nekiek juttatni a gyülekezet 
ápolásában (a gyülekezeti misszióban). Itt főként az olyan 
vállalatok veendők tekintetbe, melyek az egész gyülekezet-
nek szolgálnak javára. 

Ezen két tételét a következőkben fejti ki dr. Sell. 
A megtérésnek és az élő hitre ébredésnek útjai Isten 

rendelése szerint különbözők, míg azon bizonyítékok, a 
melyekben azok jelentkeznek, egymáshoz sok tekintetben 
hasonlóak, körülbelül szabály az. hogy egy élő hitre jutó 
keresztyén először is arra kötelezi magát, hogy vallásos 
szükségét a gyülekezet nyilvános isteni tiszteletében elégíti 
ki. hogy azt házi áhítatosságban táplálja és neveli, hogy 
családi életét, ha van neki ilyen, a nekie adatott világos-
sággal fénylővé és meleggé tenni megpróbálja. Ezek mellett 
a maga legközelebbi körének szegényei és betegei iránt 
legyenek bár azok hozzátartozók vagy rá nézve idegenek, 
könyörületességet gyakorol. A barátoknál és rokonoknál, 
valamint az idegeneknél tett beteglátogatás, is a samari-
tánusi kötelesseg ugyanazon szabálya alá esik És az 
sem jöhet helyesen gondolkozó ev. keresztyéneknél kér-
désbe, hogy a legelső hely, a hol az embernek azt kell meg-
mutatnia, hogy ő az ő urának hűségesen szolgál, az Ő polgári 
hivatása és állása. Ha az asszonyra nézve az az Ő keresz-
tyéni állásának legelső és legszükségesebb betöltése, hogy 
családanyai kötelességet is teljesítse, épen így áll a dolog 
a férfinak hivatali kötelességeivel is. Az erkölcsi isteni 
tiszteletről való evangelikus alapelv, mely a földi hivatás 
kötelességeinek teljesítésében áll, melylyel Luther a szer-
zetességet kivetette sarkaiból, és a világi munkát nemesi 
rangra emelte, ezen alapelv mindenütt alkatrészévé vált 
a nemzeti kulturának, kovásza lett a szellemi életnek, s 
egyáltalán nem vesztette el a maga jelentőségét azzal 
sem, hogy miután a reformáció és az orthodoxia hirdette^ 
a magát felvilágosultnak nevezni szerető hitetlenség is a 
maga alapelvének vallotta azt. Nem kisebbíti ezen nézet 
fontosságát azon pietisztikus irányzat sem, mely azt 
tartja, hogy csak azon szolgálat kedves az Úr előtt, melyet 
közvetlenül neki teljesítünk. Megzavarja a lelkiismeretet, 
ellene van Pál apostol is a reformátorok tanításának, ha 
azt tanítjuk a népnek, hogy egy pogánvmisszionáriusnak 
vagy diakonissának hivatása közvetlenebb tisztelete Isten-
nek és az ídvezítőnek, mintha egy hivatalnok az irodá-
ban, vagy egy szolgáló a konyhában keresztyén lelkiisme-
retességgel végezi a maga teendőit. De nem kevésbbé 
helyes érzékre mutat, ha egyes, hitre ébredt keresztyének, 
miután az evangehum sziveikbe hatott, így szólanak: én 
még szeretnék az Úrért, az ő nevében valami különöseb-
bet is tenni! Hát nem volna-e számomra valamely olyan 
hely, melyben neki valamely külön szolgálatot tehetnék ? 
Mert hát az a munka, melynek végzésére Krisztus e földi 
világba jött, egyáltalában nem állhat csupán házunk és 
üzletünk, az államrend s a népjólét fentartásában, Isten 
azon erkölcsi világrendjének egyszerű megőrizésében, melybe 
mi személyi és társadalmi életünkkel beállíttattunk, hanem 
áll az az ő útjaikról kizökkenteknek visszahelyezésében, 
és megmentésében, áll az a megszabadításban, és meg-
őrizésben is. A tízparancsolat megtartása, melyről Krisz-
tus úgy nyilatkozott, mint az életre vivő egyszerű egyet-
len útról, az egyes emberre nézve és az ő egyetlen eseté-
ben abban is áll, hogy ő maga egész birtokát a szegényeknek 
adja, hogy menházat alapít számukra, mint a hogy ezt 
Wichern a Rauhes Haus megalkotásával tette, vagy 
hogy minden személyes családi boldogságról lemond, 
hogy magasabb értelemben alkosson családot, mint a 
a hogy ezt a belmissziói munkák területén szintén oly 
igen áldásos működést folytatott Werner Gusztáv cselekvé. 
A misszió is, úgy a kül-, mint a belmisszió, egyik emberre 



nézve élethivatás, a másikra nézve mellélthivatás, de úgy 
az egyik, mint a másik emberre nézve munka. Azon nagy 
mentő munka, melyet Krisztus az ő gyülekezetében és 
gyülekezete által végeztetni akar, meg is kivánja, hogy a 
gyülekezeti tagok, erőik mértékéhez képest, legyen az 
nekiek akár fő-, akár mellékfoglalkozásuk, részt vegyenek 
abban És a míg az erkölcsi világrend munkája a Krisztus 
által nem ugyan létesített, hanem csak megerősített isteni 
rendelkezések által mindig ugyanaz marad, Krisztus mentő 
munkája a különböző időkben mindig változtatja a maga 
alakját. Jelenlegi alakját, lényegileg véve a dolgot, a bel-
misszió alkotja. Az ezen téren való munkálkodás tehát 
kötelesség, egyházi hivatási kötelesség, épen úgy, mint a 
hogy hazafiúi hivatási kötelesség a veszélyben forgó haza 
megoltalmazására föllépni. De ezen egyházi hivatási köte-
lességhez a közönséges értelemben vett belmisszió mellett 
hozzátartozik mindez, a mi a gyülekezet önépítésére szol-
gál. Mert a hitben élő gyülekezet az egyetlen új erkölcsi 
alkotás, melyet az Űr Krisztus létesített. És a hol annyi 
sok munkát kell támogatni, ott az egyeseknek választási 
szabadságot kell íenhagyni, hogy hol lépjenek elő első 
sorban. 

Az újabb egyházi, gyülekezeti és zsinati rendtartások, 
melyek kevés kivétellel az összes német evangelikus tar-
tományi egyházak megújulásukat keresték, a gyülekezetek 
világi elöljáróira épen ilyen kötelességek teljesítését róják. 
A Boroszlóban 1887-ben tartott belmissziói kongresszus 
tárgyalásai alapján a belmissziói központi választmány 
kérdő pontokat intézett Németország összes protestáns 
gyülekezeteihez, hogy a gyülek- zetek választott képviselői 
mennyiben vesznek részt a belmissziói munkákban ? 

(Folyt, köv.) Gsiky Lajos. 

R É G I S É G E K . 
Adatok a tolnamegyei reformátusok 

történetéhez. 
I r e g h. 

Az ireghi reformátusok békességben éltek és nem 
zavarta őket senki vallásuk gyakorlatában; hanem midőn 
báró Apponyi Lázár lett a földesuruk, szomorú napok 
virradtak rájuk. Ez a főúr gyűlölte a kálvinistákat s kér-
lelhetetlenül üldözte őket. Ennek illusztrálására szolgálja-
nak a következő levelei. 

Az ireghi praedikátorhoz 1727. május 10-én saját-
kezűleg a következő ukázt intézte: 

»f Istentül minden Lelki Testi jókat kívánok Ke-
gyelmednek Fraedikátor Uram! 

Az Kegyelmed személyét ugyan böcsülöm, de mivel 
a kend pseudo oktatása repugnál az igaz catholica Hit-
nek, az mellyben mind magam élni, halni kívánok, mind 
aztat alattam valók (mellyel tartozom) tartsák, s a kik 
eretnekségben vannak, térjenek, s amplectálják, Kegyel-
mednek serio intimálni kívántam s megparancsolnom, 
úgymint azon ireghi Helységemnek, Földes s absolutus 
(Jra, hogy Kegyelmed nemcsak hogy semminémő Papi 
functioban ne avassa magát, de még (ha csak az igaz 
catholica Hitünkre meg nem akar térni) a faluban meg-
maradni se merészeilyen, egyébként bizonyos lehet benne, 
hogy nem jó véggel fog kimenni. Azért továb is élete 
becsületig s jószága vesztése alatt parancsolom Kegyel-
mednek, kölenben se cselekedjék. Dátum Appony die 
10. may 1727. Kegyelmednek in reliquo jóakarója Appo-

nyi Lázár s. k. Domino N. N. Calvinistarum Praedicanti 
in Iregh mihi caeteroquin dilecto«. 

Ugyanekkor egy hasonló tartalmú levelet küldött 
az ireghi kálvinisták és lutheránusoknak, mely ekként 
szólott: 

»f Istentül minden Lelki Testi Jókat kívánok mind-
nyájatoknak Ireghi Galvinisták s Lutheránusok. 

Akartam tutotokra adni, s keményen egyszersmind 
megparancsolni; Hogy mivel Isten kegyelméből igazán 
oktató Romaj igaz Catholica hitbéli Plébános volna immár 
Ireghben, nem lenne szükséges más Lelki oktatókra, az ki 
Pokolyban úgyis csak vezérel bennetek, hanem valamint 
annak fizettétek s dolgoztatok, a szerint Plébános uram-
nak fizessétek s dolgozzatok, mert ha nem, bizonyosak 
legyetek benne, hogy életeitekkel s Jószágtokkal fogtok 
jádszani, mind ti, mind Praedicatortok, most legelébb két-
száz forint birságot rendelek, ha egy holnap alatt ki nem 
igaziítyátok és Plebánus uramnak mindenekben engedel-
meskedni nem fogtok akarni. Azért tovább is hagyom 
parancsolom néktek, hogy kölemben se cselekedgvetek. 
Dátum Nagy Appony, 10. may. 1727. Jót kívánó Földes 
uratok Apponyi Lázár s. k. Az Ireghben lakozó Calvinista 
és Lutheránus Eretnekségbenléveő Jobbágyaimnak adassék.* 

A vallási türelmetlenségnek ezen szomorú bizonyí-
tékai azonban úgy látszik még nem fogtak az ireghieken; 
mert maguk a kálvinista lakosok folyamodtak Apponyi-
hoz, hogy megmaradhassanak továbbra is Ireghen, sőt az 
Apponyi által bevezetett plébános is följelentette őket, 
hogy a két előbbi szigorú parancsnak nem engedelmes-
kednek, így aztán 1727. május 31-én egy újabb dörge-
delmes levelet küldött Apponyi a praedikátorhoz; ez a 
levél ekként szól: 

»f Praedicator Uram! A minap is immár megírtam, 
mind Kegyelmednek, mind az Helységnek, hogv Kend 
mennyen ki két hét alatt, ha böcsületessen ki akar menni 
Ireghbül. ked személlvét böcsülöm, de a ked eretnek Dog-
mája s oktatássa incompatibilia lévén, Igaz Romaj Catho-
lica Annva szentegyházzal kegyelmedet ott Helységemben 
tellvességgel nem szenvedem, hanem ha abrenunciál s 
ellent mond kend az Calvinus János hamis Dogmájának, 
s az Romaj Catholica hitet amplectálni kivánnya, a sze-
rint kendnek nemcsak helye Ireghben, de nálom is böcsü-
lete s segetsége lészen, s Isten eő szent Fölségétül lesz 
éltében is e világon áldássá, más világon örökké való 
coronája. Azért ha csak a Catholica hitet nem amplec-
tálja, minden késedelem nélkül takarodgyék ki, ha élete, 
böcsülete, jószága kedves kendnél, maradván in reliquo. 
Appony. Kegyelmednek kész jóakarója Apponyi Lázár s. k. 
Ezen levelem adassék Ireghi Calvinista Praedikatornak 
nagy hamarssággal.* 

Ezzel egyidejűleg az ireghi kálvinista lakosokhoz is 
intézett egy hosszú levelet, mely egész terjedelmében ek-
ként hangzik: 

»Az supplicáló leveleteket vettem, az melyben értem 
képtelen kivánságtokat, s siralmas panaszképen detegált 
azon Parochia iránt való akaratosságtokat. Az se con-
tractus ellen, se országunk törvénye ellen nincsen, mivel 
az egész országban bévett szokás s minden helységnek 
kötelessége magával hozza, hogy Lelki Pásztoroknak s 
Plebánus uramiéknak az helységek szoktak Plébánia házát 
építeni; hiszen egy kanásznak, úgy más marhapásztornak 
szoktak helyet, szálást és házat adni, hogy ne egy igaz 
Lelki Pásztornak. Azért eztet itéllye Isten, ország, világ, 
hogy ebben tellyességgel semmi rövidségtek nincsen. Csu-
dálkozom azonban, hogy minémő Levelet kemény Paran-
csolattal küttem, immár jó ideje mind néktek, mind 
Praedicatortoknak, arrúl semmi emlékezetet nem tesztek 



s nem tudosíttok, ha kiment a Praedicatortok immár a 
mint keményen megparancsoltam, legelsőbben csak kétszáz 
forint büntetés alatt egyeb Testbéli Büntetéssen kívül, ha 
két hét alatt ki nem attok raita, azért ne légyen ment-
ségtek, hogy talán a Levél eltéveledett s kezetekben nem 
került. Ezen levelemnek ereivel hagyom, parancsolom 
mindgyárt tüstént igazicsátok háromszáz forint büntetés 
alatt és más egyéb Testsanyargató kemény büntetés 
alatt; azonkívül ha két hét alatt ki nem igazityátok 
és próballyátok külömben cselekedni elhitessétek maga-
tokkal, hogy ha hatalmaskodni fogtok és ellent neta-
lántán állanátok s ezen parancsolatomnak nem enge-
delmeskednétek, hogy Életetekkel, egésségtekkel és jószág-
tokkal jácani fogtok; Tanálok én olly módot, hogy Prae-
dicatortokkal edgyütt, mindegyiket kötözve pórázon a Ló 
mellett valamelly vár Nvitra vagy más vár Tömlöciben 
hoznak s taszítanak, s kinek kinek érdeme szerént meg-
fizetnek, kinek akasztó fával, kinek két háromszáz Pál-
cával, kinek egykét Esztendőbéli kemény Raboskodás-
saí, s azonkívül a katonákra való egyéb, káron kívül 
a kit tennének háromszáz forintokat sem éri be. Az 
mely Jövevény kálvinistának és Eretneknek nem tet-
szik ezen Parancsolat, én arrul nem tehetek. Ingó Jószá-
gával ki mehet Helységembül, az Adóját megfizetvén és 
minden ingatlan Jószágát ott hagyván az uraság számára, 
de az örökös Jobbágy ki ne merészeilyen sehova menni, 
tudom nem megy Törökországban, megkapom, de meg-
emlegeti az Anwya lcinyát, nem mondok többet. Ha pedig 
(a mint reménlem s különben se légyen) a Praedicatoro-
kon s Minisztereken kiattok, azonnal megengedem még 
azt is, hogy a synagogátokban megengedem az imádságot, 
hiszen vadnak ott, a kik tudnak úgy mint Nagy Ferencz fia is 
olvasni, imádkozhattok véle s Praedicatiora pedig a Tem-
plomban elmehettek, tudom semmi roszat nem tanultok 
és egyébként lészen Tekintetem rátok. Nem hiszem nem 
fizettek többet, se nem szántotok, hanem a mint hattalak 
benneteket, gabonámat is nem horgyátok, noha avval is 
eddig is a contractus szerént tartoztatok volna; hanem a 
kilencedet hogy megadgyátok avval is mindenekből a con-
tractus szerént tartoztok. Még Nemes Vármegyében is reá 
szánom fáradságomat, költségemet megláttyátok kívánlak 
segíteni benneteket, s egy szóval mindenekben még gabo-
nát is attam volna Pénzért itt. de az Pénzt Sz. Márton 
napig megvártam volna. Azért semmiben ellent ne tar-
csatok, a mint parancsolok, mert láttya Isten minden lelki 
s testi javatokra igyekezem és jó kegyes Uratok kívánok 
lenni, de hogy ollyan Pokolban vezérlő Pseudo Tanítót s 
vakságban s eretnekségben helyhezlietö oktatókat ott szen-
vedgyem, azt minthogy Isten, Igazság s Lelki isméretem 
ellen vagyon, meg nem cselekszem, s meg nem engedem 
egyáltalában, mivel az tinéktek is kárhozatotokra volna, 
erővel ugyan senkit igaz hitünkre nem húzhatom, nem is 
kívánom, ha csak jóakarattyábui nem akar, lássa ha Pokol-
ban szántszándékkal megy. Én tellves igyemmel, akara-
tommal s minden tehetségemmel igyekezem, hogy minden 
embert, kiváltképpen alattam valót (az kívül számot is 
kell Isten előtt adnom) igaz úton s minden jóra vezérellyem, 
valamint magamnak kívánom; Azért tinéktek is Istenem 
tudgya, mindazon üdvösséget s minden jót kívánom, vala-
mint magamnak, hogy pedig elmétekben azt is vegyétek, 
hogy semmi újság az mint most parancsolok, mivel ennek 
előtte üdvözült Ipam Viczay Ádám uram Eő nagysága 
immár is az elmúlt háború előtt kiűzte a Praedikatort. és 
igaz Catholicus Papot helyheztetett Üreghben. azonban a 
rosz háború mit hozand magával ez az effectusa, mint a 
Mohács mezein lett magyarországi második Lajos király-
nak és több magyar hazánk népinek, szegényeinek vesze-

delmi az hitetlen Pogány Töröknek országunkban való 
bejövetele s Birodalma okozta, hogy ez az országunk 
vesztő Calvinista lutheránus Eretnekség begvöttek idegen 
eretnek vallások. Könyő(ű) s Törvény nélkül való élet, 
jobban teczet, mint az Babilóniai Asszony, Nabugodono-
zor királynak a Faragott képe, de netalántán még a Török 
mecset is kellemetesebb volna az Eretneknél. Hanem a 
mint értem ezen Kocsistul, hogy mostani Kenyér szűk 
miatt, mint egy nem érkeznétek az Plébánia Épületre any-
nyi mint az, még azt is megcselekeszem, a Ti Praedica-
tortok ahol lakott, azon házban had menyen be Plébánus 
Uram, lakjék ezen nyáron, azután a Télen könyeb lesz 
(által látom) a fahordás, s el lehet minden matérialékat 
hozzá készíteni, csak jók legyetek s reám hadgyátok ma-
gatokat, meg nem bányátok. De ha nem, megláttyátok, 
mi következik, és kiváltképpen csak elhitessétek magatok-
kal és soha Embernek ne 1arc*at< k, ha tüstént ki nem 
attok Praedicatortokon. ha buját nem láttvátok s a mint 
előbb irám, meg nem tanítlak benneteket. Szabad vagyok 
ez én jószágomban, még igaz Catholicus papot is szok-
tak az uraságnak kedvére hadni, ha nem teczik be nem 
fogadja Falujában, nem hogy egy jobbágyság az urok híre 
nélkül eddig még csak hirévé sem attátok az uraságnak, 
mikor azon lélekvesztő Praedicatortokat behoztátok, egy-
szer is másszor is. Azért tovább is immutabiliter hagyom 
s parancsolom előbb írt Büntetések alatt, két hét alatt 
kin legyen Üreghbűl mind kálvinista Praedicator, mind 
mester, mert el hidd, nem jó lesz a vége. Én vagyok földesura 
helynek, nem ti, ti jobbágyok vadtok, úgy légyen, a mint 
mondom, rosszatokat elég az nem kívánom, hanem minden 
Jót, az Ur Isten úgy áldgyon meg Isten oltalmában ajánl-
ván azonban benneteket és két hét alatt kiment-e Praedi-
kátortok, választ s tudósítástokat várván maradok Jót 
kívánó földes uratok Apponyi Lázár s. k. Nagy Appony 
31. May. 1727. P. S. Tovább is intlek az Istenért is, hogy 
engem azután ne okozzatok, se feleségtek, se gyermekeitek 
ne siránkozzék, mintha én lettem volna oka veszedelme-
teknek. hanem egyedül magatokat okozzátok, ha nem en-
gedelmeskettek, mert bizony ott az én földemen, nemcsak 
nem engedném, hogy ott légyen, de ha ki nem megy 
mindgvárt (ha miben telük is, adok én számot róla, mind 
Isten, világ előtt) megtanítom mind őtet, mind benneteket, 
ha nem engedelmeskettek jóval; mert elhidd. életed, jó-
szágod. testi egésséged veszélyeivel is engedelmeskedned 
kell, s ha különben lesz. akkor egy gazembernek, nem 
emberséges embernek, s uratoknak tarcsatok; Azért tréfára 
semmiképen ne vegyétek, ha életetek, jószágtok, hazátok, 
felességtek, gyermekeitek s egésségtek kedves, többet nem 
irok, a ki akarja érteni, ércse; A többi Isten kegyelmes 
segítségével az én dolgom lesz. In reliquo Istennél marad-
gyatok. Ezeket azért cselekszem, hogy szeretlek bennete-
ket, mert ha nem szeretnélek kárhozatotokkal nem szérüd-
nék (?), azonban senkit sem erőltetek egyedül, se Eretnek 
Praedicatort, a mestert Főimen (?) nem szenvedik egy-
átallyában, több Istent szerető urak is azt követték, én 
pedig hegben úgy sem kezdem azt, hanem a mint Viczay 
Ádám cselekedett, azt követtem. 

Ez a fanatikus levél eléggé megvilágítja az ireghi 
reformátusok sanyarú helyzetét a mult század elején. Az 
ireghi református egyházközség eredetét és állapotát pedig 
a következő, 1751-ből származó, s mintegy canonica visita 
természetű okirat magyarázza meg, melyet Giczei Sámuel 
felsőnyéki prédikátor, senior és Szoboszlai István, s Banyai 
János assesorok állítottak ki. Az érdekes okirat ekként szól: 

Mi alább megírattak személyek: excognoscálni 
kívánjuk és értésére adhatjuk mindazoknak, az miknek 
illik több helvét confessioju ecclesiák között a T. N. Tolna 



vármegyében üröghi helységben levő ker. ecclesiának felül 
ezt az igazságot. Hogy azon ecclesiának régi üdöktül 
fogva fönnálló és az hatalmas Istennek beszédinek szaba-
dos hirdetésivel és közönséges Istenes tiszteletinek végben 
vitelében virágzó ecclesiánk volt, melynek is tiszteletes 
Praedicatora, a többi között 1646. esztendőben Ujkéri 
Gergely uram szolgált és egyszersmind két tartománybéli 
úgymint Tolna és külsősomogysági ecclesiánknak is seniora 
volt, ki az akkori időben lévő ecclesiákat és az azokban 
a J. tanítóknak szolgálatuknak jutalmát, és azok között 
az ürögi ecclesiának is salariumát ekképpen irta le: Ürög 
készpénzt ad 33 forintot, mind só, mind pedig szalonna 
abban vagyon, minden nős emberek, akiknek vonyos 
marhája vagyon, egy-egy kila búzát, a kiknek nem volt, 
fél-fél kilát, hat szekér szénát adott, sőt neveket is azon 
ürögi ecclesiabeli embereknek ekképpen írta föl, ürögi 
böcsületes jámbor polgár uraink : Farkas György, Varga 
János, Fábián István, Kovács Miklós, Korpádi Gergely, 
Köncsel Jakab, Szíjártó János esküvéssel adták bé keze-
ket, hogy még senior urammal Büsy Péter urammal hátra 
maradott fizetésekrül megelégítik. A vasárnapot Istenessen 
megszentölik, a templomot Gergely pápa napjára megké-
szítik, ha pedig ezeket bé nem teljesítendik, nagyobb íté-
let szerint praedikátor nélkül maradjanak. Hogy pedig 
ezek így voltanak és legyenek, az akkori seniorok keziben 
levő egyházi törvényeknek könyvében, mely Váradon 
Szentey Kertész Ábrahám által 1642-ben nvomattatott 
ki, ekképpen leírva látjuk és olvassunk, mely könyv is 
senioroknak kezekrül kezekre adattatott s megtartattatott 
és legutoljára mi kezünkben jutott. Melyek hogy így és 
nem különben legyenek, mi ezen említett helvetica con-
fession levő két tartománybéli ecclesiánknak gondviselői 
úgymint: M. Seniora Gitzei Sámuel F.-Nyékben Praedi-
cator, és Assesori Szoboszlai István s. k. Banyai János 
s. k. neveinkkel és társaságunknak közönséges pöcsétjével 
megerősítettük, Fölső-Nyékben 24. február 1751. L. S. 

Közli Székely Ferenc, 
Tolna vármegye főlevéltárnoka. 

E G Y HÁ Z. W 

A sza tmár i egyházmegyéből . Szarka Boldizsár, 
szatmári ev. ref. esperes, tekintettel megromlott egészsé-
gére, az esperesi tisztségről lemondott. Egyelőre Biky 
Károly helyettesíti, a kitől — tudvalevőleg — mint az 
akkor még le nem köszönt esperes helyettesétől a tiszán-
túli ev. ref. egyházkerület tavaszi gyűlésének többsége a 
szavazati jogot megvonta. Ez ügyben most az érdekelt 
szatmári egyházmegye terjedelmes föliratot intézett az 
egyházkerület elnökségéhez, melyben a tanúsított bánás-
mód által az egyházmegyén ejtett sérelem orvoslását szor-
galmazza a jobban értesülő egyházkerületnél, s ily esetre 
— a konvent által — az egyetemes egyházra vonatkozó 
általános s félre nem érthető határozat hozatalát sürgeti 
s e célból a föliratot szózat alakjában a többi egyház-
kerületekkel és egyházmegyékkel is közli. 

Amerikai le lkész nálunk. Good J. Jakab dr rea-
dingi (Pensylvania) ref. lelkész és az »Ursinus Collégium« 
hittanára nagy utat tévén Európában, meglátogatta hazán-
kat, a kiállítást s többek közt a kálvinista Rómát, Deb-
recent is folyó hó 20. és 21-én. A tudós íérfiút Balogh 

Ferenc kalauzolta, kihez már londoni személyes ismeret-
ség fűzi. Megnézte a kollégiumot apróra, főleg imatermét, 
könyvtárát és levéltárát, volt két templomban s részt vett 
az isteni tiszteleten. Magával vitte a heidelbergi káté régi 
és új magyar fordítását, viszont ő is egy művével gaz-
dagította a kollégium könyvtárát. 

I S K O L A . 

Lelkészképes í tés i v izsgálatok. A tiszántúli ev. 
ref. egyházkerületben az ez idei lelkészképesítési vizsgá-
latok Debrecenben szeptember hó 15. és következő nap-
jain tartatnak meg. 

A sárospataki fő iskolában — mini azt már emlí-
tettük is régebben Lapunk hasábjain — a jövő, 1896/97. 
iskolai év folyamán megfejtendő akadémiai pályakérdések 
még a lefolyt iskolai év befejezése alkalmával kitűzettek * 
Alkalmunk van most közölni e pályakérdéseket, melyek 
közül egynehány — mint az már többször is megtörtént 
az előző években — kissé nagyon is tudományos színe-
zetű, s a fejlődő ifjú a tulajdonképeni anyaggyűjtés korá-
ban, az ily magas színvonalúnak látszó kérdések megol-
dásába már önkéntelenül is tartózkodik bele fogni. Külö-
nösen a művelődéstörténeti és bölcsészeti pályakérdések 
olyanok, a minőknek helyes és alapos kidolgozása egy 
kisebb vidéki városban, — a nagy könyvtár dacára is, 
forrásmüvek hiányában — szinte lehetetlen. De lássuk 
őket: 1. Egyházi bészéd irandó Róm. VIII: 6. felett: »A 
testnek bölcsesége halál, a lélek bölcsesége élet és bé-
kesség* (kettős díj: 25 és 16 frt). 2. Kívántatik Augusz-
tinus, Zwingli és Kálvin praedestinatiói tanának birála-
tos ismertetése (díja 33 frt). 3. A német fölvilágosodás és 
az angol deismusnak birálatos ismertetése a főbb képvi-
selők nézeteinek méltatásával és kijelölésével annak, hogy 
vallásos szempontból tekintve, minő fontosabb eredménye-
ket ért el a nevezett két irányzat (díja: 4-2 frt). 4. Apá-
czai Cseri János élete és bölcsészete (díja: 42 frt). 5. Ka-
zinczy Ferenc viszonya Kisfaludy Károlylyal és körével 
(díja a Magyar tudományos Akadémia évenkénti rendes 
ajándékából 10 arany). 6. A családi hitbizvmány régi és 
újabb jogunk szerint (díja : 30 frt). 7. A hűbériség beha-
tása a magyar politikai és jogi intézmények fejlődésére 
(díja: 24 frt). — Örvendetes jelenség az, hogy e kérdé-
seket általában igaz vallásos, s közelebbről: jó protestáns 
szellem hatja át. i. zs. b. 

Tanárvá lasz tás s k inevezés . A debreceni evang. 
ref. főiskolánál a Géresi Kálmán tanker. főigazgatóvá tör-
tént kinevezése folytán üresedésbe jött akadémiai s rend-
szeresített főgimn. tanszékeket az egyházker. tanárválasztó 
bizottsága mult hó 28-án töltötte be. Mindkét választás meg-
lepetést keltett. Ugyanis az akad. tanszékre a pályázat 
minden föltételeinek megfelelő (doktorátus, középisk. tanári 

* Igazán praktikus és okos intézkedés. Rajta leszek, hogy 
mi is eltanuljuk. Szerk. 



oklevél, könyvtárkörüli jártasság) dr. Dézsy Lajos egye-
temi könyvtártiszt hat szavazatával szemben nyolc szava-
zattal Ferenczy Gyula, krassói lelkész, ismert jeles egy-
házi író választatott meg. A főgimn. tanszéket pedig a 
tanárkarok által első helyen ajánlott Lányi Lajos, mező-
túri tanár négy szavazata ellenében 10 szavazattal dr. Peczko 
Ernő, volt kassai prémontrei tanárral töltötték be. Ez a 
legelső eset, hogy a debreceni főiskolában a kath. egy-
házból áttért tanár nyert állomást. Reméljük, hogy erősen 
evangeliumi szellemben fog működni. Dr. Varga Bálintot, 
a debreceni ref. főgimn. egyik kiváló tanárát a vallás és 
közokt. miniszter a fennálló szerződésnél fogva a buda-
pesti ref. főgimnáziumhoz nevezte, ki rendes tanárnak. 
Isten hozta vissza Rudapestre. A legmelegebben üdvözöljük. 

GYÁSZ ROVAT. 

f K u n B é l a . 

A tiszáninneni egyházkerületnek mindannyiunktól sze-
retve tisztelt, ősz püspökét, Kun Bertalant és a sáros-
pataki főiskolát súlyos veszteség érte a napokban. Az egyik 
budapesti elmegyógyintézetből magához szólította az Ur 
Kun Bélát, az agg főpásztor fiát, a pataki jogakadémia 
egyik képzett tanárát, s a kiváló publicistát. Az Úr vég-
hetetlen szeretete megszabadította őt szenvedéseitől, mert 
rá nézve csakugyan megváltás volt már a halál most, 
egy tettekben eltöltött, nemesen végzett élet után. Nagy-
érdemű atyjától mély vallásos hitet, erős protestáns szel-
lemet örökölt, s ez hatotta át minden tervének megalko-
tásában, minden mozdulatában, noha oly nagyon vágyódott 
a világi dicsőségek után. Magasratörő lélek volt mindig; 
egész élete szakadatlan láncolatából állott a magasztos 
tervezgetéseknek, a jövőről alkotott diésőséges álomképek-
nek, a mikor majd a megfelelő téren érvényesítheti kiváló 
tehetségeit. S a mikor látta, hogy minden törekvésének 
eredménye csak keserű csalódás; a mikor legszebb álom-
képeit szertefoszolva látta: végkép megtörött. Oly sokat 
háborgó szivének fájdalmait nem enyhíthette környezeté-
nek igaz szeretete és becsülése! nem. az az őszinte tisz-
telet sem, mely őt a társadalmi életben körülvevé. A tiszán-
inneni evang. ref. egyházkerület sajó-szentpéteri gyűlése 
1885. szept. 22-én választotta meg a sárospataki jogaka-
démia tanárává. Benne egy alapos képzettségű, jeles tan-
erőt nyert a főiskola akkor, s most ez erősségét — fájda-
lom! -— el kelle veszítenie. Kun Rélának nagy hatást 
okozott, s szerzőjének osztatlan elismerést szerzett művei : 

»A magyar nemzet politikája* 1873. Alkotmányos titkok* 
1883. »Az orosz invasio veszélye« 1883. »A közjogi alap 
bukása* 1884. »A bécsi kapituláció* 1888. stb. S egész 
sorozata a hírlapi cikkeinek, s hazafias, kiváló protestáns 
szellemű emlékbeszédeinek. Kun Béla immár nincs többé! 

Az Úr csepegtessen vigasztaló balzsamot nagynevű atyjá-
nak s hozzátartozóinak szívsebére; enyhítse keservüket 
mindnyájunknak osztatlan részvéte! (i. zs. b.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* A >Religio« azzal az alaptalan váddal áll elő, 
hogy mi, magyar protestánsok gyűlöljük a pápát. Bizony, 
ezt visszautasítjuk. Mi hőn imádkozunk a pápáért is, hogy 
az Úr az ő legnagyobb áldásával, az Ő megvilágosító 
szent Lelkével áldja meg. Micsoda áldás származnék abból 
az egész emberiségre, ha egy pápa tévedéseiből megtérne 
s arra biztatná a jelenleg coelibatusban élőket: Kedves 
gyermekeim, keljetek össze, mert a házasságot az Isten 
szerzette s aztán ne higvjétek, hogy az ostyában a Krisztus 
teste van ; inkább higvjétek azt, hogy az Úr Krisztus vele 
van az ő tanítványaival a világ végéig, (a mint feltáma-
dása után megígérte Máté XXVIII. 18.) s azért is hely-
tartóra nincs szüksége. Uram ! Világosítsd meg a szegény 
pápát s mindazokat, a kik tévelygéseiben részesek! 

* E g y h á z i a r a n y k ö n y v . Szép ünnepély folyt le a 
clevelandi templomban július 12-én a vasárnap délutáni 
isteni tisztelettel kapcsolatban. Ekkor lett ugyanis legelőször 
bemutatva Isten dicsőségére, a clevelandi magyar ref. nők 
áldozatkészségéből készült remek keresztelési állvány. A 
rendes isteni tisztelet bevégzésével a lelkész imával s be-
széddel adta át az állványt szent rendeltetésének. Maga 
az állvány remek faragott fából készült, domborművű 
munkával ekesítve. Értéke 100 frt, mindazonáltal csak 
75 frtba került, mely összeg kizárólag a clevelandi ref. 
nők áldozatkészségéből került össze. Az ezüst lavór az 
egyház régebb szerzeménye, az aranyozott ezüst kancsó 
pedig Lakatos Mihálvné asszony ajándéka. Az állvány 
díszes fedele következő feliratot viseli: »Isten dicsőségére 
készíttették a clevelandi ref. nők 1896.« Ezzel kapcsolatban 
megemlítem, hogy a clevelandi ref. ifjúság is erősen buz-
gólkodik. hogy hithűségének emlékkövét felállítsa a tem-
plomban. Ugyanis régi vágya a gyülekezet ifjú tagjainak, 
hogy mivel a templom, különösen nagy ünnepek alkalmá-
val úgyis szűknek bizonyult a nagy számban összeseregleni 
szokott helybeli és vidéki hívek befogadására; más részről 
hogy az ifjúságnak, közelebbről az énekkarnak külön helye 
legyen a templomban, mint az az óhazában is van, e 
végből egy karzatot óhajtanak maguk erején állítani, hol 
helye legyen a már bizonyos alappal is rendelkező orgo-
nának. Tervek és költségvetés megállapítása most vannak 
folyamatban. A karzat mintegy 280—300 frtba kerül s 
nyilvánvaló tanújele leend az ifjúság vallásos érzületének, 
élő hitbuzgóságának. Most foglalkozik az egyháztanács a 
templom belső festésének gondolatával is, de a szép terv 
megvalósítása valószínűleg halasztást szenved, habár csak 
egy rövid időre is, egyrészt a beállott rossz idők, más-
részt az egyházra jelenleg nehezedő sok teher miatt. 
Ugyanis ép most van építés alatt a templomtelken a 
parochia és a konzisztoriális terem. A parochia külső 
munkálatainak költségei 4000 frtba, s a belső berendez-
kedés, gázvilágítás, fürdő- s mosdószobák, 1000 forintra, 
összesen 5000 frtra vannak téve. Az egész épület mintegy 
15 méter hosszú s egy emeletes lesz, terméskő alappal, 
téglából s palával fedve. A lelkészi lak fölött leend a 
gyülésterem, egy előcsarnokkal, székekkel s asztalokkal 



berendezve. Az építkezés már annyira előrehaladott álla-
potban van, hogy e héten valószinűleg tető alá kerül, 
mindazonáltal a belső berendezkedés munkálatai még 
valószinűleg igénybe veszik az időt szeptember közepéig. 
A parochia ünnepélyes felavatásának ideje szept. 20-ára 
van kitűzve. E kép egy vázlat anyagi előhaladásunkról; 
szellemi gyarapodásunkról s előmenetelünkről Isten segít-
ségével majd máskor H. S. 

* A h e v e s - n a g y k ú n s á g i ev. ref egyházmegyei 
tanító-egylet 1896. évi augusztus hó 20-án d. e. 8 óra-
kor Tisza-Füreden tartja évi rendes közgyűlését. A köz-
ponti bizottság a közgyűlést megelőző napon (aug. 19-én) 
délután 6 órakor ugyancsak Tisza-Füreden tartja ülését. 
Az egyleti gyűlésen résztvevő tagok augusztus hó 15-éig 
Sólyom Barnabás tiszafüredi rektor úrnál jelentkezzenek. 
A gyűlés napján közebéd lesz 1 frt részvételi díj mellett. 
Kecskeméthy László, t. egyleti elnök. A közgyűlés tárgy-
sorozata: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyvhitelesítők 
kinevezése. 3. Elnöki jelentés. 4. Egyházmegyei képviselők 
jelentése. 5. Központi bizottság jegyzőkönyvének tárgya-
lása. 6. A tanügyi kongresszusról. Felolvasás Farkas Imré-
től. 7. Tagok igazolása. 8. A tornajátékokról. Felolvasás 
Kiss Lajostól. 9. Indítványok, melyek a gyűlés előtt leg-
alább három nappal az elnöknél bejelentendők. 10. A jövő 
évi közgyűlés helyének meghatározása. 11. A gyűlés vé-
geztével Milesz Béla kartársunk, mint a tiszafüredi régé-
szeti múzeum őre szabad előadás kíséretében bemutatja 
a t.-füredi múzeumot. A központi bizottsági gyűlés tárgyai: 
1. pénz- és könyvtárvizsgálás. 2. Vitatétel kitűzése a járás-
körök számára. 3. 73/895. sz. egyházmegyei végzés, a 
gyűlésre utazó tanítók fuvar és napi díjára s az egylet 
alapszabályainak megváltoztatására vonatkozólag. 4. Tan-
tervjavaslat a népiskolai tantárgyak koncentrálására, az 
egyházkerületi tanterv keretén belül és megsértése nélkül, 
az egyházkerületi tanügyi bizottság 32/895. sz. végzése 
alapján. Előadó: Kovács Kálmán. 5. Indítványok. 

* Hirdetés. Tudatom az érdekeltekkel, hogy a tiszai 
kerület ielkészvizsgáló bizottsága Eperjesen f. évi szeptem-
ber 7-én délelőtt 10 órakor tartja meg a szokásos évi 
papi vizsgálatát. Ezen vizsgálatra jelentkezhetnek azon 
hitjelöltek, a kik tiszakerületi illetőségűek és ezen kerü-
letben óhajtanak lelkészi állást betölteni. A kik ezen vizs-
gálaton megjelenni akarnak, tanulmányi okmányaikkal fel-
szerelt folyamodványaikat aug. 31-éig Eperjesre küldjék be 
a theol. dékáni hivatalhoz. Mayer Endre, theol. dékán. 

* Japánban 1895-ik év végén 654 angol szárma-
zású hittérítő munkálkodott. Köztük 225 férjezetlen nő. 
A mult évben 2516 felnőtt pogány kereszteltetett meg. 
Az összes felnőtt protestáns egyháztagok száma 38,170. 
Bizony beteljesedik az Úr jövendölése : az evangelium 
prédikáltatik az egész világon ! Elég baj. hogy míg a 
Krisztust künn a pogányok közül sokan beveszik, ide haza 
meg sokan pogányokká lesznek. 

* Az észak-amer ika i re formátus egyházhoz a 
lefolyt évben 11 egyház 5888 lélekkel, 11 lelkészszel csat-
lakozott. A lelkészek száma 652, a hivek összes száma 
101,705. (Tudniillik csak az úrvacsorával élő felnőtt, ön-
tudatos tagok száma. Mert az amerikai protestáns egyhá-
zak csak ezeket számítják. Szerk.) Egyházi célokra 228,357 
koronát, egyéb célokra pedig 111,986 koronát fordítottak, 
míg az egyes gyülekezetekre 1.005,503. A 8b6 vasárnapi 
iskolát 117,070 ifjú látogatta. 

Szerkesztői üzenetek. 
B.—i. Hódmezővásárhely. Sajnálom ; nem közölhetjük. Ha-

sonló esetben kérjük a kéziratot oly időben, hogy Lapunk az illető' 
cikket más lapokkal legalább is egyidőben közölhesse. 

H. S. Cl. Cikkéből néhány mondatot és jelzőt könnyen ért-
hető okokból elhagytunk. I. Kor. 1, 31. 

J. S. N—y. A cikk nem közölhető. 
—a—s. Csak előre, édes fiam! 

P á l y á z a t . 
A f.-szabolcsi egyházmegyébe kebelezett turai ev. ref. 

egyház lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 
Ezen állomással az 1894. évi hivatalos becslés sze-

rint 610 forint évi jövedelem van összekötve, és így 
III. osztályú. 

Megjegyeztetik azonban, hogy a megválasztandó 
lelkész a még élő nyugalmazott lelkésznek évenként 170 frtot 
fizetni köteles. 

Pályázati határidő 1896. évi augusztus hó 25. 
Pályázati kérvények kellőleg felszerelve Görömbei 

Péter espereshez Nagy-Kállóba intézendők. 
Debrecen, 1896. július hó 31-én. 

Kiss Áron, 
püspök. 

Pályázat tanári állomásra. 
Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült prot. 

főgimnáziumban megüresedett philologiai tanszékre, melylyel 
a latin-görög esetleg néjnet-latin vagy magyar-latin nyel-
veknek tanítása van egybekötve pályázatot hirdetünk. 

Pályázhatnak ág. ev. és ev. ref. tanárok és tanár-
jelöltek, kik az említett szakból tanképesítő oklevéllel bír-
nak, vagy azt rövid idő alatt megszerezhetik. E tanszék 
betöltésének joga a nm. m. kir. vallás és közokt. minisz-
tert illeti. 

Rendes tanár fizetése 1200 frt törzsfizetés, havi elő-
leges részletekben, 200 frt lakbér s 50 frt ötödéves pótlék 
az intézet kebelében eltöltött évek után számítva. A törzs-
fizetés a már felterjesztett újabb szerződés elfogadása esetén 
1400 és 1600 frtra emelkedhetik. A helyettes tanár fize-
tése 800 frt és 100 frt lakbérilletmény. 

A megválasztott az országos tanári nyugdíjintézetnek 
kötelezett tagja s köteles a fentemlített tantárgyakat heti 
20—22 órában tanítani. 

Ez állást elnyerni óhajtók szabályszerűen felszerelt 
kérvényeiket f . 1896-ik év aug. hó 20-ik napjáig a főgim-
názium igazgatóságához küldjék be, mert a később érke-
zett kérvények figyelembe nem fognak vétetni. 

A megválasztott, illetve kinevezett tartozik a kine-
vezés megtörténtével hivatalát azonnal elfoglalni. 

Rimaszombat, 1896. július 27-én tartott igazgató-
választmány gyűléséből. 

1—2 Az igazgatóság. 



Pályázat gimn. tanári állásra. 
A szarvasi ág. hitv. ev. főgimnáziumnál egy tanári 

állás betöltendő. 
Ez a magyar s németnyelvi s irodalmi tanszék. 
Az alkalmazandó évi díja 1200 forint törzsfizetés, 

250 forint lakáspénz, 100 forint ötödéves pótlék, mely az 
oklevéllel bírónál alkalmazása utáni újév január elsejétől 
számíttatik. Az alkalmazott az orsz. tanárnyugdíj-intézet 
kötelezett tagja. 

Végleges alkalmazásra csak ág. hitv. evangélikusok 
bírnak kilátással s oklevelesek a pályázók között előnyben 
részesülnek. 

A pályázók szükséges és szokásos irataikat a nagym. 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumra címezve f . évi 
ang. hó 2-ig alólirotthoz terjeszszék be. 

A pályázókból hármat ajánl az iskola kormányzó-
sága a nagym. miniszter úrnak kinevezésre. 

Szarvason, 1896. július hó 17-én. 

Mikolay Mihály, 
3—3 felügyelő. 

P á l y á z a t 
a szatmári ev. ref. segédlelkészi állásra. 

Javadalma: 
1. 580 frt törzsfizetés az egyház pénztárából havi 

előleges részletekben és 29 köbméter tűzifa az erdőn, 
melynek beszállítása díját segédlelkész fizeti. 

2. Az egyháztanácsi jegyzőségért 60 frt. 
3. Más vallásfelekezetfi tanintézetbe járó protestáns 

növendékek vallási oktatásaért a tanítottak létszámához 
képest, de bízvást tehető 150 frtra. 

Kötelességei: 
1. A lelkészi teendőkben való segédkezés. 
2. A prot. felsőbb leányiskolában heti nyolc órán 

vallástanítás. 
3. Az egyháztanács jegyzői teendők végzése és a más 

felekezetű iskolában tanuló növendékek egy részének val-
lási oktatása. 

Az állás elfoglalandó folyó évi szeptember hó l-jén. 
Pályázók kérvényüket alantírotthoz augusztus 15-ig 

küldjék be. 
Szatmár, 1896. évi július hó 20-án. 

Tabajdi Lajos, 
2—2 ev. ref. lelkész. 

P á l y á z a t . 
A karcagi ev. reform. VI. osztályú gimnáziumnál 

két tanári állásra pályázat hirdettetik, ú. m.: 
1. Latin és görög nyelv, 
2. magyar-német vagy német-latin tanszékekre. 
Ezen állások mindenikénél, ha okleveles pályázók 

lesznek, 1000 frt törzsfizetés és 200 frt lakáspénz jár ; a 
helyettes tanár fizetése 800 frt. 

A fizetést mindég évnegyedenként előre szolgáltatja 
ki az egyházi pénztár. 

Pályázhatnak protestáns tanárok és tanárjelöltek. 
A megválasztottak állásukat 1896. szeptember 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 száza-
lékot fizeti. 

A helyettes tanár oklevele megszerzése után azon-
nal rendes tanárrá lesz s rendes tanári fizetést kap. 

A pályázni kívánók kellően felszerelt kérvényüket 
folyó évi augusztus hó 14-ig alulírotthoz küldjék be. 

Karcag, 1896. július hó 24-én. 
Hajnal Elek, 

2—2 igt. elnök. 

P á l y á z a t . 
A magyarhoni ág. hitv. evang. egyház egyetemes 

theologiai akadémiáján Pozsonyban két tanszékre ezennel, 
a theologiai akadémiának az 1882. egyetemes gyűlés 
által megállapított szervezetére és ügyrendjére való hivat-
kozással, pályázat hirdettetik. 

Az egyik vagyis az egyháztörténeti tanszékkel a 
szervezetben (24—27. §.) felsorolt tárgyakon kívül szük-
ség esetén még az egyházjogtan; 

a másik vagyis az újszövetségi exegetikai és rend-
szeres theologiai tanszékkel pedig a szervezetben (24— 
27. §.) szintén fölsorolt összes tárgyak tantervszerű elő-
adása kapcsolatos. 

Mindkét tanszékre ny. rendes tanárokul oly ág. h. 
evangelikus feddhetlen életű, hazánkban polgári joggal bíró 
férfiak választatnak meg, a kik szakképzettségöket kellő-
képen igazolni tudják (szervezet 48. §.). 

Ha a megválasztandó egyén theologiai tanári okle-
véllel még nem bírna, mint rendkívüli tanár egyelőre egy 
évre fog alkalmaztatni. 

A rendes tanári javadalmazás évenként 1200 frt 
fizetés és 300 frt lakásbér; a rendkívüli 1000 frt fizetés 
és 200 frt lakásbér. 

A theologiai akadémiai tanárok választása a theo-
logiai nagy bizottság jogkörébe tartozik. 

A megválasztott tanár állását 1896. évi október 
hó 1-én tartozik elfoglalni. 

A pályázók folyamodványaikat, rövid életrajzukkal 
és a képzettségüket igazoló okiratokkal f . évi augusztus 
hó 26-áig dr. Masznyik Endre ev. theologiai akadémiai 
igazgatóhoz Pozsonyba (az ev. theol. akadémia épületébe) 
küldjék. 

Kelt Ácsán, 1896. évi július hó 24-én. 

Báró Prónay Dezső, 
2—3 egyetemes felügyelő. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

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

c i m z e n d ö k . 

Kiadó-hivatal: 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á a z e l ö f i z . és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara t 

Félévre: 4 frt 50 Jer # egész évre: 0 ff. 

Egyes szám ára 90 kr. 

Szigorú kálvinistaság. 
A »Debreceni Prot . Lap« figyelemre méltó 

s tanulságos cikksorozatot közöl legutóbbi egy-
néhány számában Erős Lajos, püspökladányi ref. 
lelkész tollából. E rendkívül tanul t lelkésztársunk 
cikkeiben rámuta t egy csomó pápista szokásra, 
a mi közénk is belopódzott s e szokásokkal 
szemben rámuta t az igazi kálvinistaság ismertető 
jeleire s követelményeire. A »Szabad Egyház« 
legközelebbi száma pedig leírja az igazi kálvi-
nista egyházat s kálvinis taságában elmegy az 
orgona száműzéséig s az iskolák részére adott 
állami segély visszautasításáig. Az is tudnivaló, 
hogy az a szigorú kálvinista irány, a mely e 
cikkekben kifejezést nyer, külön néplappal is 
rendelkezik, a mely a Krisztust Erős t. kollégánk 
kívánsága szerint képekben nem ábrázolja ki. 

Megvalljuk őszintén, hogy e szigorú kálvi-
nista i ránynyal sok tekintetben határozot tan 
rokonszenvezünk, némi tekintetben bűnösnek érez-
zük vele szemben magunka t s végül némely fo-
gyatkozásainak megjavítását erősen óhaj t juk. 

Rokonszenvezünk vele, mer t hiszen mi is 
református keresztyének vagyunk. Épen reformá-
tusságunk ugyan azt parancsolja, hogy azt néz-
zük mindenek előtt, ki bizik az Isten kegyelmé-
ben, ki veti reménységét a megfeszített s feltá-
madot t Krisztusban, -ki ól a Lélek által új életet, 
ki használ ja fel a Krisztustól nyer t szabadságát , 
a bűn és nyomor, a vakhit és a hi tet lenség 
leküzdésére s ha valakiben a keresztyén, evan-
geliumi élet követelményeit feltaláltuk, szívesen 
fogunk vele kezet, ha keresztet (külföldön a kál-
vinisták is teszik ezt s nincs kétség felőle, hogy 
a kereszt ép úgy keresztyén symbolum, mint a 
csillag vagy a kakas s csak az a baj, hogy pá-
pista atyánkfiai sok nem keresztyén dolgot kö-
vettek el a »keresztc< a la t t ) tesz is a tornyára , 
ha orgonát visz is a templomába s ha az úrva-
csorát lu theránus módon magyarázza is. E r re 

kötelezve érezzük magunkat , mer t nem Kálvin 
János kegyelme és halála, hanem az Isten ke-
gyelme és a Krisztus halála idvezített s az Isten 
Lelke vezetett vi lágosságra. A magunk részére 
azonban az úrvacsorá t kálvini ér te lemben ma-
gyarázzuk s a kálvinista világosságot, szilárdsá-
got és pur i tánságot felettébb nagyra becsüljük. A 
pápista szokásokat mi sem szeretjük. A ref. püspö-
köket mi is episkopuszoknak t a r t juk s nem Fő-
papoknak, mer t csak a Krisztus Főpap és Fő-
pásztor. A hívek szép, dal lamos énekét mi is 
többre becsüljük az orgonánál. Iskoláinkban mi 
is a re formátus szellemet óhaj t juk erősíteni s a 
mint a múl tkor ki jelentet tük a ref. theologiákat 
mi sem szolgáltatnék ki az államnak, mer t hiszen 
akkor tényleg állami egyházak lennénk. A refor-
mátus egyházat, mint külön szervezetet óhaj t juk 
fentartani , mer t bár azt hiszszük, hogy a refor-
mátus egyh az a lu theránussa l való bará tkozás 
nélkül túlságosan merev lenne, azt a meggyőző-
dóst is tápláljuk, hogy a lu the ránus a re formátus 
nélkül a túlságos haj lékonyság bűnébe esnék. 
Mindezeknél fogva örülünk, hogy a re formátus 
öntudat erősödik s reméljük, hogy a szigorú 
kálvinisták soha a Krisztus más híveinek a test-
vériséget fel nem mondják, szóval a keresztyén 
alapról el nem térnek, hanem ez alapon fogják 
a református , erőtel jes egyéniségeket fejleszteni. 

A mint mondtuk, á l láspont jukat nem osztjuk 
minden tekinte tben s e r re nézve jeleztük fentebb, 
hogy az 6c szigorú kálvinis taságukkal szemben 
saját magunkban némi fogyatkozásokat lá tunk. 
Hogy csak egy példát hozzak fel, a Krisztus 
képekben való kiábrázolását helyesnek tar tom. 
»Hát a Krisztus nem Isten ?« Kérdi e r re nézve 
Erős t. collegám. Nagyon helyes, a Krisztus Isten, 
de a Krisztus igaz ember is s ón mint a paeda-
gogia t aná ra azt a meggyőződóst ter jesztem, hogy 
az ú j t es tamentumi tör téneteket is szemléltetéssel 
kell tanítani, mer t így s ikeresebb lesz a taní tásunk 
(Mellesleg megjegyzem, hogy az »Ébresztő« ugyan 



képeket nem közöl, de verses imádságokat gyakran 
közöl, ez pedig szintén nem kálvinista termék.) 
El ismerem, hogy a Krisztus kiábrázolása vesze-
delembe vihet, ele ennek elejét veszszük azáltal, 
hogy a templomba képeket egyáltalán nem viszünk. 
Megjegyzem azonban, hogy csak örülök, ha a 
szigorúbb kálvinisták képek nélkül is fel tudják 
költeni a milliók érdeklődését , a gyermekekkel 
a Krisztus meg tudják szeret tetni s ha ta lmas 
irodalmi vállalatokat tudnak felvirágoztatni. 

Ezt azonban csak abban az esetben tehe-
tik, ha fogyatkozásaikat ők is felismerik s több 
erőt kérnek az Úrtól, mint a mennyivel eddig 
rendelkeztek. A főbajról a fentebb említett czik-
kek ós lapok jóformán meg sem emlékeznek. 
A főbaj pedig az, hogy még azok sem élnek az 
Istennek, a kik maguka t re formátusnak nevezik 
s a tisztelt cikkírók arról egy szót sem szólnak, 
hogy az élet a kálvinisták közt is mily világias 
s hogy mily sokan gondolkodnak úgy, mint a 
p á p i s t á k : lefizetjük a templombamenésse l az 
Is tennek az adót s azután a világnak élünk. 
Vájjon a kár tyázás kálvinista eróny-e? A dor-
bézolások egész éjen át Kálvin János tetszését 
megnyernók-e? Hejh! pedig, de sok kálvinista 
szereti a léha életmódot, habá r a Kis Tükör re , 
a mely képeket is közöl, elő nem fizet is. 

Kezdjenek tehá t szigorú kálvinista testvé-
reink erélyes munká t az Isten segítségével. Egy-
két cikkel a meglevő bajokat meg nem gyógyít-
hat ják. Hanem vigyenek bibliát minden házba 
s vezessék be a családokat a biblia szépségei-
nek ismeretébe, hogy minden családtag szorgal-
masan tanulmányozza az írásokat. Ér tessék meg 
az úri emberekkel , hogy az Isten igéjének hall-
ga tása nekik is rendes kötelességük s nem elég 
ha néha-néha dísznapokon megjelennek a tem-
plomban. Azután indí tsanak ha ta lmas irodalmi 
vállalatokat. Adjanak kálvinista újságokat, építő 
könyveket mindenki kezébe. Mutassák fel az 
is tenes ós kegyes ősök életét. Keljenek ki minél 
többször a léha ós ledér beszédek és cseleke-
detek ellen. Menjenek u tána az if júságnak, s ad-
janak annak munká t az Isten országában. Ter-
jesztessenek velők vallásos i ra tokat s vigyék 
oda a dolgot, hogy az uri kisasszonyok is éne-
keljenek a templomban. Es látogassák meg 'az 
egyháztagokat , mer t Kálvin János ezt is csele-
kedte s gondoskodjanak, hogy mint Nagy-Kállón, 
az egyháztagok diakonusok által a káros befolyás-
tól megóvassanak. Mert a névleges kálvinisták 
közül sok még csak templomba sem jár . 

Bizony legjobb tennék szigorú kálvinista 
testvéreink, ha a legközelebbi egyházi értekez-
letükön nemcsak felolvasásokat t a r tanának , ha-
nem elhatároznák, hogy: ezeket meg ezeket a 

dolgokat az egész éven át cselekeszszük, mozgat-
juk s erélyesen keresztülvisszük. Mert ha a kálvi-
nistaság minden orgonát kivet is a templomból 
s minden képet a könyvekből, ha erélyesség ós 
építő munkásság nem lesz benne, bizony nem 
fog boldogulni. Az erélyességet azonban s a ke-
resztyén munkásságra való kedvet ós bölcsesó-
get az Űr sohasem tagadta meg azoktól, a kik 
azt tőle buzgón s az ő szent Fiának nevében 
kérték. Szabó Aladár. 

Egy század története dióhéjba szorítva a 
dunamelléki ev, ref. egyházkerület életéből. 

I 6 8 O — l T 8 0 = i g . 
(Folytatás.) 

A prédikátorokat és tanítókat egyre-másra kergették 
ki a falvakból s fosztották meg kenyerüktől. Közülök 
némelyiket, mint p. o. cselöteit, kosdit, rádit, hartyánit, 
kisszenlmiklósit, szadait, mogyoródit, üllőit és únyit az 
esztergomi és váci tömlöcbe hurcolva, ijesztéssel és Ígérettel 
erőlködtek a maguk akkomadálására bírni; mindnyájukat 
pedig erős esküvel kötelezték le, hogy a váci püspöki 
egyházmegye területén belől lelkészi és tanítói hivatalt 
nem vállalnak.1 

Azután a gyülekezetektől elvették templomaikat s 
pénz és testi büntetéssel kényszerítették pápista templomba 
járásra, misék és prédikációk hallgatására. Hol a papi 
erőszakot földesúri hatalom is támogatta, a legdurvább 
és szívtelenebb módon erőltették a népet hitének meg-
tagadására ; átalában pedig a plébánosnak és mesternek 
a pápistákkal egyformán fizetésére és szolgálására. Így 
maradtak Pest környékén prédikátor és templom nélkül: 
Gselöte, Kösd, Rád, Kis-némedi, Szód, Rátóth, Ilartyán, 
Dunakesz, Kisszentmiklós, Vörösegyház, Szada, Mogyoród, 
Tápió-Ság, 1\-Bicske, T-Szentmárton, üllő, Szentmárton-
káta, Alsó-Némedi Hévíz-Györk stb. 

A templomfosztogatás idejében, mely legszertelenebbül 
1713—1730-ig űzetett, meglett tiltva a superintendensnek 
a zsinatok tartása, majd a senioroknak a visitálás; s hogy 
a tilalom megzavartatik-e, nagy vigyázattal vigyáztak a 
pápista püspökök a superintendensekre, a plébánosok pedig 
a seniorokra; de a megyék, sőt egyes földesurak sem 
nézték behunyt szemmel a tilalom áthágását, a mint azt 
Giczei F. Sámuel somogyi senior a superintendenshez 
1746-ban írt levelében panaszolja, mondván: »Tts Ns 
Somogy vármegyének Marczaliban való gyűlésén meg-
parancsoltatott, hogy mihelyt a seniorok a vizitálásra 
kimennek, mindjárt megfogassanak, tapsonyi tömlöcbe 
vitessenek, és jószáguk contrabontáltassék. Azon várme-
gyének vice-Ispánja Tts Somsich Antal úr is ezt mondotta: 
»meg ne merje kegyelmetek cselekedni, mert megfogattatik 
és tömlöcbe vettetik. Csányi Ferenc plenipotentárius is 
levelében tömlöccel való fenyegetéssel tilalmazott, hogy 
urasága jószágabeli ekklézsiákba a visitatióra bemenni ne 
merészeljünk«. A kajdocsi földesasszony pedig Sallai András 
tolnai seniorhoz szinte 1746-ban küldött levelében ekként 
pattog: »Értésemre esett, 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. Jól tudja 

1 Pesti Commissio jegyzőkönyve. 



kegyelmed, hogy a visitálás ennekelőtte egynehány hónap-
pal ment végbe és ezen ő Felségétől rendelt visitator 
semmi hibát a Prédikátorban sem talált, kegyelmednek 
pedig semmi köze hozzája«. Olvedi András kecskeméti 
seniort csak nagy könyörgéssel tudták a gyöngyösi refor-
mátusok megmenteni az Egerbe hurcoltatástól, s a Bogyiszlón 
visitáló d' breceni Magvas János solti senior gyors mene-
küléssel kerülte ki a kalocsai tömlöcöt. 

De ha a senioroknak nem engedték látogatni a 
rájok figyelmező ekklézsiákat: annál inkább visitálták 
azokat a pápista püspökök, vikáriusok, sőt még az espe-
resek is. Ily alkalmakkor szorgosan kikutatták a templom 
minden zegét-zugát, hogy nem vall-e valami kath. épí-
tésre, mint Bicskén, eztán előszedették a sz. eszközöket 
s az értékeseket lefoglalták, mint Pátkán, az értéktelenek-
kel pedig kicsúfolták a szegény ekklézsiát, mint Kányán; 
s végre a prédikátorokat examinálták meg s tettek eleibük 
okos kérdéseket különösen a keresztségre és keresztelés 
módjára nézve. Lovasberényben p. o. a visitáló vaáli es-
peres ezt kérdezte Csúzi János prédikátortól: »Ha mezőn 
születnék a gyermek, miként keresztelnék meg?* Felelet: 
>ügy mint Fülöp a heréltet*. »Ha a küt mély volna és 
nem lenne mivel vizet meríteni, mit tenne?* Felelet: »Rajta 
lennék, hogy meríthessek«. Esperes: »A gyermeket bele 
kellene dobni a kútba, mégha a vízbe fuladna is*. Pred.: 
»No már mi ily bolondot nem teszünk*. 

A meghalt prédikátorok helyébe nem engedtek mási-
kat vinni, hanem vagy a már helyben levő plébánusnak 
tették adófizetőjévé a pásztor nélkül maradt lakosságot, 
vagy pedig a szomszéd plébániához filiálták. Jaj volt a 
meghajolni nem akaróknak; deredre húzatták az öreg elöl-
járókat, mint p. o. Szegzárdon, Úszódon stb. 

A század közepe után különösen a papi birtokokon 
mint p. o. a megnépesedett Monoron, akként fogyasztot-
ták a kálvinistákat, hogy nemcsak az egészen, hanem a 
félig árva gyermekeket is elvették apjuktól, kiragadták 
anyjuk karjai közül, s pápista falvakba pápista gazdákhoz 
adták gondviselés és a pápista vallásban nevelés végett. 
Javaikat az urasági tisztek vagy a káptalanok vették ke-
zelésük alá, melyeket rendesen el is kezeltek, ha a ne-
velésnek nem lett kivánt eredménye 

A hozzáférhetlenebb helyeken azzal sújtották a ref. 
ekklézsiát, hogy kémek által kihallgattatták a prédikátor 
szónoklatát s ha mondani talált valamelyest, mely a pá-
pista vallást érintette, rögtön rárohantak ; de voltak esetek, 
a midőn hazug ráfogásokkal igyekeztek őket megejteni. 
Ily okból sanyargott p. o. éveken át a fejérvári tömlöc-
ben Thury Ferenez abai prédikátor, mert Szikszai Kígyós 
István sárkeresztúri prédikátor fölött tartott oraciójában 
azt találta mondani, hogy »Mária mint földi anya szülte 
e világra fiát és tisztulásaért egy pár gerlicét vitt a tem-
plomba az oltárra«. így fogták rá Hajdú János pátkai 
prédikátorra, hogy szónoklata közben egyik legnagyobb 
ellenségükként emlegette a sast, »ki is lelkikenyerünket 
hatalmasan kezünkből ragadozza és közülünk is sokat 
elkapkod, de még erőtelenek vagyunk s ellene nem áll-
hatunk.* Amazt a mennyek királynéjának meggyalázása, 
emezt felségsértés bűne miatt a megye fiskusa által az 
1723: CX. t.-cikk által megerősített " 1563: 42 articulus 
alapján követelt kerékbetörés, pallos és jószágvesztés alól 
csak királyi kegyelem, illetve az ismételt vizsgálat és ki-
hallgatás tanúinak a vád hazug voltát beigazoló vallo-
mása mentette meg. 

A prédikátornak filiákba kijárását megtiltó királyi 
rendelet elcsavarásával szokásba vették az 1760 utáni 
években, hogy akadályozzák a meghalt prédikátoroknak 
saját feleik által való tisztességes eltakarítását, s a hol 

lehetett pápista papok és szertartás szerint temették el 
azokat, a miből aztán jogcímet formáltak a pap nélkül 
maradt templom és gyülekezetnek azonnali lefoglalására. 
Megtörtént az is, hogy — mint Ácsán — fanatikus ba-
rátok tolakodtak a haldokló prédikátor ágyához, s ráfog-
ván, hogy meggyónt és megtért: mint rájuk hagyott örök-
séget követelték és vették birtokukba a templomot, 
paplakot és egyéb egyházi javakat. 

Évtizedeken át tartott az apostata szülők ref. val-
lásban megmaradt gyermekeinek zaklatása, összefogdos-
ták, törvény elé állították, hat heti oktatással gyötörték, 
s midőn a tanítás nem fogott, veréssel s tömlöcözéssel 
erőltették a pápistaságra őket. Ily címen fogatta el, va-
saltatta meg és záratta az uradalmi börtönbe Barta András 
nádudvari plébános a szabadszállásiak prédikátorát Nagy-
ságos Lévai Bálintot, midőn az ez 1777-dik évben szülőit 
és atyjafiait látni kívánván, szülötteföldjére Püspök-Ladányba 
ellátogatott. 

De ki győzné előszámlálni a torturának amaz ezer-
nyi nemét, melyet 1686—1781-ig az eretnekség kiirtására 
megpróbáltak. 

Hasztalan volt. 
A kenyerüktől megfosztott, tömlöcbe hányt, meg-

kínzott prédikátorok meghazudtolták Dvornikovics püspö-
nek felőlük terjesztett véleményét. írást adtak magukról, 
hogy a váci egyházmegyében papi hivatalt nem folytat-
nak, s aztán vándorbotot véve kezükbe tovább költöztek, 
állhatatosan vallást tevén az apostollal sok népek előtt: 
»Mindenütt nyomorgattatunk, de nem szoríttatunk meg; 
kételkedünk, de mindenestől nem esünk kétségbe; hábo-
rúságot szenvedünk, de abban el nem hagyatunk; meg-
aláztatánk, de el nem veszünk«. II. Kor. IV: 4, 8, 9. 
Csak sokkal később, s nem is a szerencsétlen száműzöt-
tek, hanem azok közül, kiket ez üldözés szele nem érin-
tett, akadt három (öri Péter sósfalui, Liszkai Miklós 
szalkszentmártoni prédikátor és Nyerges Péter kecskeméti 
rektor), ki a kenyérért accomadálta magát. De ezekkel 
nem volt miért dicsekedni, mert már akkor erkölcsi ha-
lottak voltak, a kiket úgy dobtak ki a ref. egyház hajójából. 

De a papi erőszak és földesúri hatalommal pápista-
ságra erőltetett falvak lakói is készebbek voltak elhagyni 
ősi tűzhelyeiket, hogy sem megtagadják hitöket. így népe-
sült Tótfalu és Fót a cselőtei, rádi, rátóti, kerepesi és mo-
gyoródi, Monor a zsigeri, újfalui, váczi, Körös és Cegléd 
a t.-sági, bicskei és szentmártoni, Bogyiszló, Madocsa, 
Úszód, Szeretnie a foktői s így telepítette Beleznai Miklós 
tábornok Bugyit a sződi elüldözött reformátusok által. 

A pásztoraiktól megfosztott, s folytonos ostromlás 
és csábításnak kitett nyájak, mint zivatar idején össze-
futott juhok, mind szorosabban és szorosabban simulva 
egymáshoz, tűrtek s vártak, míg a vész csillapul, és az 
idő kiderül, de nem engedték idegen szolgálat igájával 
lekötelezni magukat. Lovas-Berényben, az oltári szentsé-
get beteghez vivő plébános előtt leült a porba a meg-
riasztott növendék-lányka, de hasztalan csengettek fülébe: 
térdeplésre bírni nem lehetett. 

Az apai gond alól kivett vagy anyjuk kebléről le-
szakított árvák, midőn felnőttek, legnagyobb részben mint 
evang. vallást vallók kerültek vissza övéikhez szülötte-
földjükre. 

A gyászoló gyülekezetek — mint Gödöllő — ké-
szebbek voltak számos napokon át temetetlenül hagyni 
megholt prédikátorukat, mintsem pápista papok végezték 
körültök a temetési szertartást; vagy pedig csak a leg-
durvább erőszaknak engedtek, mint az etyekiek, kiket a 
plébános által fanatizált pápista lakosság a quartélyos 



német katonák segélyével vert el prédikátoruk koporsója 
mellől. 

A felsőbb gondviselés és félügyelet nélküli egyházak 
maguk ügyeltek és viseltek gondot magukra. Hacsak 
lehetett, többnyire fiatal egyént ültettek a megüresült pré-
dikátori székbe; a veszélynek inkább kitett helyeken pedig 
az elöregedett vagy betegeskedő prédikátoroknak már 
életében kiszemelték utódját s nem ritkán magukhoz is 
vitték azt, hogy halál esetén pillanatig se legyen pap nél-
kül az ekklézsia. 

Az eretnekséget nem lehetett semmi módon kiirtani. 
Ha megfogyott is számban a Krisztus hiveinek serege, de 
azért maradt még 7000 ember, kinek térde nem hajolt 
meg a Baál előtt és nem csókolta meg azt. 

Sőt voltak egyes, még pedig népes gyülekezetek, 
melyek — mint Nagy-Körös, Cegléd, a kis-kunsági s 
Pesten alól a Duna balpartján fekvő helyek — sokáig és 
egészben megmaradtak tiszta kálvinistáknak, bár néhol, 
mint Szalk-Szcntmártonban és Patajon két róm. kath. 
építésű templom is volt. 

Nem maradhattak azonban azok mindnyájari mind-
végig. Az utolsó órában szemet vetett rájuk a klérus s 
beléjük kötött sátoros cigányok, vegyes házasok és apos-
taták révén, vagy pedig mesterségesen zavart támasztott 
s kitörésre ingereitette a népet. A cél mindég szentesíté 
nálunk az eszközt, a helytartótanács pedig segíté a célt. 

így csúszott be Ceglédre az isteni tisztelet tartásá-
ban megháborított nép fölzendülése útján a pápista ekk-
lézsia. 

így ültették be 1781-ben Kunszcntmiklósra a plé-
bánost és schola-mestert Horvát Péter új-magyar és Dál-
noki László Ferenc apostata révén. Hasztalan mentegetőzött 
a városi magistratus, hogy az a mostanában hozzájuk 
vetődött cigány nem lesz maradós a városban, Dalnokinak 
felesége és gyermekei pedig kálvinisták; hasztalan bizo-
nyítgatta, hogy Kunszentmiklóson semmi szükség sincs 
pápista papra és mesterre, mert ott a két nevezetten 
kívül több pápista nem lakik; s e mellett a házhelyek 
is a Dunának példa nélkül való áradásai miatt az 1775. 
és 1776 ik esztendőben annyira elpusztíttattak, hogy szá-
mukra csak egy kellemes és bátorságos házhely sem ta-
láltatik náluk: utoljára is rá lett kényszerítve, hogy adjon 
nekik alkalmas lakást és fizetést, mert ha nincs is a vá-
rosban törzsökös pápista lakos,1 de van 35 lutheránus.'2 

így történt Nagy-Körösön is. 

(Vége köv.) Földváry László. 

T Á R C A . 

A kollégium Rákóezyanum. 
Részlet >Az eperjesi ev. ker. kollégium története« című nemsokára 

megjelenendő miiből. 

(Folytatás és vége.) 

Mit talált azonban Eperjesen ? Egy meglehetősen ki-
pusztult várost! A kollégiumban? Üres falakat! Hát az 
ifjúság ? Szétment volt, szétszaladt a pestis miatt és 
mert nem volt, a ki tanítsa. Ekkor Matthaeidesz egy fel-
hívást tett közzé, melyben felhívja a tanuló ifjúságot, hogy 

1 1881-ben már 900 pápistát számlált a plébánia. 
a A lutheránusok ekkor mind átléptek a ref. egyházba s 

attól fogva évtizedeken át nem volt lutheránus Kunszentmiklóson 
s 1886-ban is csak hét találkozott. 

jöjjön fel Eperjesre tanulni. A megjelenés napjául 1710. 
november 19-ét tűzte ki. Meg is jelent az ifjúság: de na-
gyon kevesen jöttek. 

íme így kezdődött az 1710/11-dik iskolai év! 
Még alig nyílott meg, már is a város falai alá 

sietett a császári tábornok Wirmond. 
Szomorú kezdet.1 A tanuló ifjúságot régibb, öregebb 

diákokkal kellett taníttatni tanárok híján. Matheidesz 
Sámuellel együtt tanítottak Áldássy Pál és Rebery J. 
tanuló ifjak a kisebb osztályokban és Prudy N. és Glós 
János veterán tanulók a nagyobb osztályokban. 

A pestis folytán jóformán szétzült a kollégium. 
Mattheidesz erőlködött azt feléleszteni. 
És úgy látszott sikerül! Mert hiszen a kollégium új 

nagy alapítványt is nyer 1710 augusztusában Mednvanszky 
Ádámtól, a ki a maga bogdányi rész birtokát adja a kol-
légiumnak.2 

De csak látszott! 
Megszállván 1710 nov. végén Eperjest a császári 

seregek s az eperjesiek látván, hogy a magyar őrsereg, 
melynek parancsnoka Bagossy Mihály volt, sokáig ellent 
nem állhat, érintkezésbe bocsátkoztak a császári sereg 
fővezérével. Ez ellen ugyan a kuruc vezér élesen kikelt; 
de mivel a veszedelem napról-napra nőtt, segítség pedig 
sehonnan sem jött, Róth Mihály sárosi alispán végül is 
rábírta a kuruc vezért: engedje meg a béketárgyalásokat. 

Hogy pedig a városi polgárok között meglegyen az 
egyetértés és összetartás, a nagyobb veszedelemtől félő 
protestánsok katholikus polgártársaikkal olyan szerződésre 
léptek, mely szerint készeknek nyilatkoztak nékik mindent 
visszaadni, ha ők ismét az evangélikusokat a magyar 
templom és a kollégium békés birtokában s vallásuk szabad 
gyakorlatában meghagyják. 

Ez mindkét részről elfogadtatván, 1710 dec. 9-én 
Wirmond (Damianus Hugó Comes á Wirmond) császári 
tábornokhoz a szomszéd Sebesre Róth Mihály és Melzel 
Mihály követekül mennek egy 13 pontba foglalt Capitu-
latióval, önmegadási nyilatkozattal. A 3-ik pont a protes-
tánsok szabad vallásgyakorlatára vonatkozott és azt a 
fentebbi szerződés értelmében kívánta biztosítani. Wirmond 
azt mondván, miszerint a vallás ügyeire nézve utasítása 
nincs, maga részéről e pontot elfogadta ugyan, de csak 
azon föltétel alatt, hogy a Felség parancsa fog dönteni. 
A többi pontot lényegtelen módosításokkal elfogadta mind. 

Erre másnap december 10-én megnyilottak előtte 
Eperjes kapui, s míg ő a felső kapun bejött, azalatt az 
elszomorodott kurucok az alsó kapun kimentek. Az eper-
jesiek ekkor rögtön követeket küldöttek fel Bécsbe, hogy 
eszközöljék ki I. József császárnál ezen szerződésnek, ezen 
Capitulatio pontjainak s nevezetesen a vallásra vonatko-
zónak is a megerősítését. 

A követek azonban sokáig nem jutottak Bécsbe, 
mert a mindenfelé dühöngő pestis miatt folytonosan vesz-
tegzár alá kerültek.3 

Két hónapra reá, 1711. febr. 9-én az egész, római 
katholikusokból és protestánsokból vegyest álló, városi 
tanácsot maga elé hivatta Wirmond és felmutatván annak 
a császári fővezér és teljhatalmú királyi megbízott gr. Pálffy 
János egy 1710. november 10-én kelt rendeletét, mely-
ben az I. József császárnak nyílt parancsára (»Patenta-
tes«) hivatkozva, arra utasítja Őt, hogy a maga körében 
a vallásos ügyekben mindenütt a Rákóczy-féle forradalom 

1 A kollégiumban Matheidesz lakása szűk, mert a rektori 
lakásban még benne van Rezik özvegye, szül. Johannides Zsu-
zsánna, ki még nem költözött vissza szüíeihez Thornba. 

2 Lásd: alapítványok és végrendeletek jkve 13 lap. 
8 »Quarantana« Melzel M. krónikája. 



előtti állapotokat, viszonyokat állítsa vissza; felhívja a 
városi tanácsot, hogy a magyar templomot és a kollégiu-
mot is a jezsuitáknak adja vissza. Tanácsolta egyúttal az 
engedelmeskedést, nehogy fent elrontsák azt a jó benyo-
mást, melyet készséges megbódolásukkal keltettek. 

A városi tanács evangelikus tagjai meggondolási időt 
kértek, hogy ezt az evangelikus egyházzal közölhessék. Kö-
zölték ! A ev. egyház azt határozta, miszerint ragaszkodni 
kell a feladás feltételeihez, mert hiszen azért kapituláltak. 

Elmondták ezt szerényen, szelíden Wirmondnak. 
Wirmond azt felelte rá, hogy ő e tekintetben nem dönt-
het, adják be feleletöket, felebbezésökef írásban. 1611. 
febr. 15-én beadták és azt kérték, hogy várassék be azon 
idő, mikor követeik a királyi udvarból a királyi felelettel 
megérkeznek. 

Erre két hét multával Wirmond magához hivatta 
Melzel Mihályt az evangélikusok képviselőjét és közölte 
vele, miszerint ő a felebbezést pontosan felküldte és arra 
már a válasz is megérkezett. Pálffy János gróf beleegye-
zett abba, hogy várják be a királyi döntést. 

Eperjes követei, a mennyire csak lehetett, siettek 
Bécs felé! Azonban Pozsonyban újabb vesztegzár alá vet-
ték őket a pestis miatt. 

Még a követek mindig Pozsonyban vesztegeltek, mi-
kor a várost óriási csapás érte. Ugyanis 1711. ápr. 11-én 
éjjel tűz ütött ki a városban s az irtóztató tűzvészben 
leégett az ev. magyar, a r kath. parochiális templom, a 
Nebeszt-ház, a régi iskola s a minoriták (ma gör. kath. 
székesegyház) temploma. 

A követek végül feljutottak Bécsbe, azonban akkor 
már a király I. József himlőben betegen feküdt s már 
1711. ápr. 17-én meg is halt. 

Most meg ezen csapás miatt nem végezhettek. 
A zűrzavar annál nagyobb volt, mert a trónörökös 

Károly (III., VI.) Spanyolországban tartózodoU. 
Míg megérkezik, Eleonóra özvegy császárné lett a 

kormányzó. Eperjes követei ehhez fordultak kérelmökkel. 
Eleonóra Magdaléna kormányzó özvegy császárné 

nevében azután azon feleletet kapták, a mely királyi ren-
delet alakjában 1711. június 25-éről keltezve írásban is 
leérkezett Eperjesre, hogy t. i. az eperjesi evangélikusok 
vallásuk szabadságát csak a soproni 1681-iki és pozsonyi 
1687-iki törvénycikkek értelmében gyakorolhatják, tehát 
templomuk és iskolájuk csak a külvárosban lehet; a ma-
gyar templom és a kollégium és a mik ezekhez tartoz-
nak a jezsuitáknak kiadandók. 

A követek, t. i. Klesch János a biró ev. és Roga 
de Gamillis Mihály tanácsnok, r. kath. részről, most már 
visszafelé fordultak szomorú ábrázattal. Velők járt társaik 
azonban s különösen az evangélikusok még nem hagytak 
fel a reménynyel s az akkor épen Bécsben foglalatos 
Kochlács Lipót Vilmost kérték fel folytassa a kérelmezést. 
Az nyújtott is be egy folyamodványt és egy emlékiratot, 
de nem kapott más feleletet, mint a mi a kir. rendelet-
ben foglaltatott.1 

A rendelet leküldetett végrehajtás céljából gr. Pálffy 
Jánoshoz. Pálffy más felé lévén elfoglalva, a végrehajtással 
késett. A protestánsok úgy látszik reménykedtek. S talán 
főleg Matthaejeczky = Ma. Matthaeides Sámuel. 

Legalább meghívója az 1711. szept. 30-iki ünnepé-
lyes Examenre semmi rosszat sem sejtet, pedig e meghívó 
1711. szept. 1-éről kelt. 

Ezen meghívó a maga egész terjedelmében megvan 

1 Lásd ezen rendeletet Melzel M. kézirati krónikájában és 
sz. k. Eperjes város levéltárában. Cub. II. Loc 172. Fasc. C. 

a Rezik J.-féle Gvmnasiologiában, melyet épen Matthaeidesz 
folytatott, sec. IÍ. Cap. X. §. 19. 

A bevezetés után felsorolt programm pontjai szerint: 
I. szó volt a tízparancsolatról, az apostoli hitvallásról. 
Dietrich Conrad Institutiói szerint, felelt Felicides János. 
II. a sz.-háromságról, felelt Ivánka Mátyás. III. az ágostai 
hitvallás és a Formula Concordiae történetéről, felelt 
Szentiványi Pál; IV. a Poétika s Rhetorika növendékei 
Curtius, Sallustius, Cornelius irályában feleltek a hazai 
történetből, jogból, szavaltak és szónokoltak. Tették pedig 
ezt a következő ifjak: Roth János (bevezetés), Trettmann 
János, Oberspach Dávid, Horváth Stansith de Gradecz 
Imre, Szirmay Menyhért, Szirmay Adám, Szirmay András, 
Richthauser Miklós, Dessewffy Ferencz, Boronkay Ferencz, 
Kiszeliy András és Topperczer Jób. 

V. A logikából a Scherner és Bayer müvei nyo-
mán felelt: Longay János; VI. a bölcsészet előtanából 
felelt: Krmann Mihály; VII. a földrajzból több érdekes 
kérdés volt felvetve, feleltek : többen; VIII. görög nyelv-
ből (a Máté evangéliumából és a héber nyelvből) a bűn-
bánó zsoltárokból felelt: Pilárik Jeremiás. Ezenkívül : 
»Appendix Notifica* cím alatt a theologusokkal végzett 
munkának bemutatását igéri: a Genesis, Máté evangeliuma, 
Pál levelei (Ef. Galat.) ésaLXX, fordítás történetének, is-
mertetésének bemutatásával, az egyházi beszédben való 
gyakorlatok és az egyházjogi kérdések feltüntetésével, fej-
tegetésével. 

íme a hosszú-hosszú időre utolsó kollégiumi iskolai 
évzáró ünnepélyes vizsgálat érdekes programmja. 

Utolsó, mert az Examen ugyanannak rendje és módja 
szerint megtartatott s utána az úrvacsorájához járult az 
ifjúság a magyar templomban, osztályonként végzett gyó-
nás előrebocsátásával, majd a következő napon elbocsát-
tatott könyek között a rektor által egy beszéddel, mely-
nek alapigéje ez volt: »Ite missa est!« 

Azután azonban 1711. szept. 30-dikán gróf Pálffy 
János nádor, Bornemissza István sárosi alispán és Károlyi 
Sándor királyi megbízottak elvették a kollégiumot és azt 
a magyar templommal együtt a jezsuitáknak adták át, 
Ezek azonban csak 1713. november 21-én költözködhet-
tek belé, mert a kollégium erős tatarozást igényelt. 

Az átadás az ev. Klesch János városi biró Nóvák 
András néptribun, a városi hatóság és esküdt polgárok 
és nagyszámú nép jelenlétében történt. A protestánsoknak 
a királyi rendelet értelmében a nyugati külvárosban jelöl-
tek 95 öl hosszú és 56 öl széles helyet, hol templomot 
és iskolát, de csak fából, építhessenek. Azonkívül megen-
gedték nekik, miszerint 1712. június 1-éig a városban is 
tarthatnak istentiszteletet azon fatemplomocskában, melyet 
a II. Rákóczy Ferenc-féle forradalom idejében a (tót) ma-
gyar utcán a reformátusok számára építettek volt; de 
addig gondoskodjanak a külvárosban építendő templomuk-
ról, mely a föld felett csak egy ölnyire építhető kőből. 

Ezen engedélyt a nevezett három megbízott az 
evangélikusoknak 1711. szept. 30-ról keltezett okiratban 
írásban is kiadta. 

Az evangélikusok tehát kivonultak az ő eredeti ősi 
fészkükből, melyet önmaguk építettek volt magoknak és 
a tudománynak! 

Ne csodálkozzunk rajta, hogy az ezen átadás ellen 
feldühödött protestáns ifjúság a kollégiumnak minden 
ablakát elhordta, a kályhákat összetörte, a padokat és 
padlókat összerongálta, úgy hogy a bevonulni akaró je-
zsuiták ronda falakon és rongyos tetőn kívül mit sem 
találtak. 

Ebben a kollégiumban nyílott meg azután mégis 
helybeli r. kath. iskola 1711/12-diki tanéve, dec. l-jén, 



még pedig azért, mert, mint láttuk 1711. ápril 11-dikén 
(Spillenberg polgár házából) tűz ütvén ki, mely rövid idő 
alatt a városnak nagy részét, a parochiát, a parochialis 
templomot a Nebszt-féle házat, a régi iskolát és a ma-
gyar templomot elhamvasztotta, a régi gimnáziális épület 
még akkor nem volt befedve, falai a sok esőtől egészen 
átnedvesedtek, ellenben a kollégiumban, melyet a nagy 
tűzvészkor a protestáns tanulók a veszedelemtől meg-
mentettek, voltak száraz termek. 

Részben könyek között, részben elkeseredett dühvel 
hagyták el a kollégiumot a protestáns tanulók, mintha 
csak sejtették volna, hogy ezen nagyhírű, fényes múltú 
főiskolából, elveszvén a nagy díszes épület, csekély jelentő-
ségű és felekezeti városi isholácsJca lesz! 

Fájdalom úgy lett! Vége lett a »Kollégium Rákó-
czyánum«-nak. 

Mert jött az »Exilium« — jött a nyomorúság, és 
azzal a rohamos hanyatlás, melyből csak II. .József császár 
nemes kegye mentette meg az eperjesi és velők a felső 
magyarországi protestánsokat, mint általában az egész 
magyar protestantismust! 

Hörk József. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

>A Bethlen-kollégium legújabb története®. Magyarország ezer-
éves fennállásának ünneplése alkalmából kiadta a főiskolai elöl-
járóság. Nagy-Enyed, Cirner és Lingner könyvnyomdája, 1896, 

298. lap. 

A honalapítás nagy emlékünnepe örvendetes módon 
föllendítette iskoláink monografia-irodalmát. Jelentősebb 
kulturintézeteink e nevezetes esztendő alkalmából, egymás-
után bocsátják közre saját élettörténeteiket, melyeknek 
számottevő része egyszersmind hazai közoktatásügyünk 
történetének is nem épen jelentéktelen fejezetét képezi. 

Nagy nemzeti ünnepünknek e tekintetben határozot-
tan sokat köszönhetünk, mert bizony, akárhány jelentéke-
nyebb tanintézetünk életrajzi adatai eddigelé úgyszólván 
felhasználatlanul hevertek a megsárgult protokollumok 
avatag fóliánsai között, s Isten a megmondhatója, hogy 
a kellő impulsus nélkül meddig maradt volna e tér par-
lagon. Avatott kulturtörténészeink igyekeznek is felhasz-
nálni a kínálkozó alkalmat. 

S e körülmény — vehetjük észre — nagyban ked-
vez Berzeviczy ama határozati javaslatának, mely a tan-
ügyi kongresszuson oktatásügyünk történetének minél 
körülményesebb megiratását sürgeté, Azok a hivatásos 
monografia-írók, a kik majdan eme megszavazott javas-
latot hivatva vannak megfelelő érvényre juttatni: temér-
dek forrás-anyagot találhatnak nagy munkájukhoz tanin-
tézeteinknek az ezredév alkalmára készült — habár soknál 
csak nagyon vázlatos — történetében. 

Az előttünk fekvő, Ízlésesen kiállított kötet is szapo-
rítja számát a fentebbi célnak teljesen eleget tevő, jó 
forrásműveknek; noha a mű kiadói előtt ez még most 
nem lebegett különösebb cél gyanánt, mert ez egyik leg-
nagyobb kollégiumunknak »legújabb története* — a mint 
az néhány helyen érintve is van — nem egyéb a jelen 
esetben vázlatos krónikánál. A mű zárszavában többek 
közt a történet megiratásának célja is egész világosan 
jelezve van, mely oda irányul, hogy »nagy jvonásokban 
megrajzolja: mily mértékben felelt meg a »Bethlen-kollé-
gium* az utolsó harminc év alatt (1866-tól) egyfelől nagy 
alapítója akaratának és szellemének; másfelől, a mi ezzel 

egyértelmű: hogyan illik bele a jövő ezerév alapját ké-
pező nagy nemzeti fejlődés harmóniájába*. 

Nos, tehát, az egész az aprólékosságig és nagy rész-
letességig menő gonddal előadottak során a legteljesebb 
bizonyossággal győződhetünk meg arról, hogy a jeles 
erdélyi fejedelem kiváló érdemeit hirdető kollégium egy-
általán nem maradt hűtelen a virulás és megpróbáltatások 
közt lefolyt dicső mult hagyományaihoz: s ott, Erdélynek 
kulturális szempontból is folyvást erősítésre szoruló vidékén 
a magyar nemzeti eszméknek és törekvéseknek, a köz-
művelődés előbbrevitelének hatalmas oszlopa volt úgy a 
múltban, mint az a jelenben is. 

A főiskolai elöljáróság méltánylandó szolgálatot tett 
tanügyi irodalmunknak e monografia kiadásával. Kissé 
kevés rendszerességgel, sok részletében nagyon is vázla-
tosan tárja ugyan elénk a tanintézetnek 1866 óta átélt 
örömeit és borúsabb napjait, de a mit előad: elég körül-
tekintéssel és odaadó gonddal van egybeállítva. 

A kollégium történetét, az alapítástól kezdve a jelen 
könyvünk által felölelt időszak kezdetéig P . Szathmáry 
Károly, az intézetnek a hatvanas években történet- és 
irodalom-, majd jogtanára, a kiváló elbeszélő írta meg 
»A Bethlen-főtanoda története* c. munkájában, mely az 
általunk ismertetendő monográfiában sok helytt, mint ki-
tűnő alapossággal, a történész mély ítélet és éleslátásával 
megirott kútfő van idézve. A kollégium életének még eddig 
ez az igazán történeti rajza. 

A »Magyarország ezeréves fennállásának ünneplése 
alkalmából kiadott nagy kötet a >történeti előzmények* 
vázlatával kezdődik, mely azonban voltaképen nem egyéb, 
mint az állapotok tárgyalásakor bent a műben előadottak-
nak rövid összefoglalása; úgy annyira, hogy az odaillesz-
tett históriai adatok a mű tulajdonképeni anyagának: a 
legutóbbi 30 év történetének előzményeiül egyáltalában 
nem tekinthetők. Ez oknál fogva a szerkesztő a beveze-
tést és a zárszót minden baj nélkül felcserélhette volna 
egymással. 

Az egész mű két nagy részre van osztva; a tény-
leges történeti anyag azonban túlnyomóan az első rész-
ben van csoportosítva. E rész I. szakasza az erdélyi ev. 
ref. egyházkerület fő- és középiskoláinak kormányzatával 
ismertet meg, eléggé körülményesen. A bekövetkezett új 
időkkel együtt a régi szervezetnek is változnia kellett, a 
mikor még a fejedelmi tanács, majd 1713-tól a Suppremum 
Consistorium intézte az erdélyi tanintézetek ügyeit; azért 
is az 1861-iki zsinat úgy a törvényhozó, mint az alsóbb 
testületet képviseleti alapon szervezte, s ez időtől fogva 
a törvényhozó testület jogait az egyházkerületi közgyűlés 
gyakorolja; mint legfőbb kormányzó testület pedig az 
egyházkerületi állandó igazgatótanács szerepel. 

Könyvünk némi tartózkodással szól ez utóbbi szer-
vezetről, de tény, hogy az egyházkerületi közgyűlésnek, 
mint az igazgatótanácsnak a jelenleginél jóval több s 
nem pusztán erkölcsi értékű felelősséggel kellene tartoznia 
az ügyek vezetésében, mert úgy — mint könyvünk is 
bevallja — olyanformán áll a dolog, hogy »az autonom 
testületek és egyházi hivatalnokok jogai, érdekei e két 
nagy, felelősségre nem vonható (!) testület jóakaratára és 
törvénytiszteletére vannak bízva*. 

A Bethlen-kollégium gondnokairól szólván, kitűnik 
könyvünkből, hogy e tanintézetnek 1664—1848-ig negyven-
két főgondnoka volt. A legelső gondnok, a kit még Apafi 
fejedelem bízott meg a gondnoksággal: Bethlen János. 
Az új szervezés munkájában résztvevő főgondnokok közül 
különösen három említtetik, mint a kik a kollégiumot úgy 
annyagi, mint erkölcsi tekintetben oly magas színvonalra 
fejlesztették : gr. Mikó Imre (főg.: 1838—76), br. Kemény 



István (főg. 1848—81) és id. ZeyJc Károly (fog. 1 8 7 6 - 8 6 ) . 
A jelenlegi főgondnokok: Csató János (1885. óta) és Zeyk 
Dániel (1895 óta). 

A II. szakasz a közös tanárkar működési körét is-
merteti. A tanterv összhangzó végrehajtása egész 1884-ig 
az akadémián a rector-professorra, a gimnáziumban a 
directorra, a néptanító-képzőben és elemi iskolában a 
paedagogarchára volt bízva, ez utóbbi csak 1869-ig, a 
mikor is a nagyhírű Gáspár János távozásával e tanszék 
többé nem is töltetett be, hanem e helyre ettől fogva 
igazgatót választottak. Az 1883-iki országos középiskolai 
törvény maga után vonta a fentebbi iskoláknak, melyek 
harmadfélszáz évig egymás mellett, egymást támogatva 
fejlődtek, külön igazgatók és tanártestületek által történt 
elválasztását, úgy azonban, hogy azért a rector-professorí 
állás és a közös tanárkar megmaradt s e szervezetet az 
egyházkerület 1885-ben törvényerőre is emelte. 

Ezek után könyvünk (III. szak.) a kollégiumi épüle-
teket írja le, melyekről két sikerült fénynyomatot is talá-
lunk a műben. Az egyik kép magát a főépületet, a másik 
az egész épületcsoportot ábrázolja. Az Apafi idejében 
épült »ó-kollégiumot* 1884-ben bontották le s e helyett 
1886-ra már fel is épült az ú. n. »nagy-kollégium«-nak 
impozáns kiegészítő épülete. A »kis-kollégium« az 1770-es 
években, a »nagy-kollégium« pedig 1827—36-ig épült. 
Úgy a fénykép-felvételekből, mint az intézet berendezésé-
nek részletes ismertetéséből kitűnik, hogy a kollégium 
palotaszerű épülete — helyesebben épületei — semmi 
kívánni valót nem hagynak hátra s az intézet minden 
része egészen megfelel a modern egészségügyi kívánal-
maknak. 

A IV. sz. a különböző gyűjtemények leírásával fog-
lalkozik. A jelenlegi gyűjteményekről csak közel egy fél-
század óta lehet szó, mivel a szabadságharc alatt az er-
délyi megvadult oláhság igazi vandál pusztítást vitt véghez 
ezekben, a mikor az »ó-kollégium* épületét is fölgyújtotta. 
A könyvtár jelenleg 30,015 kötetből áll. Nagyon jó álla-
potban van ezenkívül az állat-, növény- és földrajzi gyűj-
temény (19,815 drbbal), nemkülönben az ásvány-, kőzet-, 
kövület- és régiségtár (15,716 drbbal). Nem hagyhatjuk 
itt megjegyzés nélkül azt, hogy noha más, esetleg cseké-
lyebb jelentőségű gyűjtemény is részletesebben van ismer-
tetve: a 3441 éremből álló éremtárról, mely szintén egyike 
szokott lenni egy-egy intézet fontosabb gyűjteményeinek, 
csak hét, röviden odavetett sorral emlékszik meg az író. 
Van természettani szertár, aztán philologiai és történelmi 
múzeum, mely utóbbi csak 1893. óta áll fenn, és más 
kisebb gyűjtemények. 

A következő, V. szakasz, mely az internátus intéz-
ményéről szól, a mű legérdekesebb és legnagyobb gonddal 
megalkotott részeinek egyike. A valódi diákélet, az iskola 
régi jó hamisítatlan szelleme lüktet e sorokban. Nem 
egyéb a fejezet, mint érdekes rajza egy századok óta vi-
rágzó erdélyi kollégium belső életének, melynek nem egy 
jelenlegi intézménye és nyilvánulása a régi magyarországi 
kálvinista kollégiumok ifjúsági életére emlékeztet. A Bethlen 
kollégium szervezete lényegében ma sem más, mint a minő 
volt az az alapítás korában. A szénior teendői nem egy 
tekintetben eltérnek a magyarországiaktól. Megvan Enyeden 
most is a contra seriba intézménye, aztán az esküdtek, 
primáriusok, vigilek, principista-szolgák intézményei, me-
lyek mindannyian a szegény sorsú tanulók segélyezésére 
szolgálnak. A szolga-rendszert most már tetemesen kor-
látozták, a mit nevelési szempontból csak helyeselni lehet, 
de tény az is, a mit könyvünk felemlít, hogy így sok 
szegény fiú esik el a segélytől. A magántanítói rendszer, 
mely speciális sajátsága volt a nagyenyedi kollégiumnak, 

a viszonyok megváltozásával ma már szintén igen sokat 
veszített egykori jelentőségéből. 

A kollégiumi ifjúság segélyezésére (VI. sz.) minden 
lehetőt elkövet az elöljáróság. Könyvünk részletesen is-
merteti az alapítványokat és nemes eszközöket., melyekkel 
évről-évre oly sok szegény tanuló számára könnyűvé 
teszik a megélhetést. Napjainkban 79 teljesen befizetett, 
s összesen 160,636 frt 31 kr. tőkét tevő alapítvány évi 
jövedelme szolgál segélyezési célokra. E nem megvetendő 
összegből 33,094 frt 75 kr. tőkének kamatai a tanulók 
élelmezesének költségeit fedezik. Családi stipendiumot 
évente 24 tanuló élvez, az általános stipendiumokban 
pedig 54 tanuló részesül. A családi alapítványok közt 
legnagyobb a br. Kemény Györgyé, melyből egy br. Ke-
mény fiú évenkint 846 frtot kap; az általánosak közt 
pedig (egy fiúnak 500 frt), a Sárpataki Zsigmond és János 
alapítványa a legszámottevőbb. Megérdemli a felemlítést, 
hogy a theol. akadémia és a tanítóképző-intézet növen-
dékei az intézetbe lépéskor kötelező két frt beiratási díjon 
kívül semmiféle iskolai díjat nem fizetnek. Az összes évi 
segély könyvünk statisztikai kimutatása szerint 26,664 frt 
33 krt tesz ki. 

A mi a vagyonügyet illeti (VIII. szak.), ez a 70-es 
években fenyegető állapotok közt volt, jelenleg azonban 
ez teljesen rendezve van. A kollégium vagyona a leg-
utóbbi összeszámítás szerint: 2.113,012 frt 31 kr. 
(Folyt, köv.) I f j . Zsoldos Benő. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Evangelizáeió-e vagy belmisszió? 
(Folytatás.) 

A bejött feleletekből közlöm a legfontosabb ada-
tokat. Előbb azonban rámutatok arra, hogy az egyes tar-
tományi egyházak mit követelnek az ö gyülekezeti világi 
elöljáróiktól, a presbyterektöl, egyháztanácsosoktól ? 

Az 1853-ban revideált rajnavidéki-westfáliai egy-
házi rendtartás a törvényes határozatok között a helyi 
presbyteriumra bízza a gyülekezeti egyházi fegyelem ke-
zelését, a közistentiszteletnél a jó rend fentartását, a gyü-
lekezetek szegény- és betegápolás vezetését és az ifjúság 
keresztyén oktatása és módja fölötti felügyeletet. Különö-
sen ügyelniök kell a közistentiszteleti jó rendre, és azokat, 
kik kötelességeik nem teljesítése által megbotránkoztatják 
a gyülekezet tagjait, kötelesek a lelkésznek bejelenteni. 
Kötelesek továbbá a lelkészt, évenkénti lelkipásztori láto-
gatásai alkalmával, egymást váltogatva, házról-házra el-
kísérni. ( N a g y o n jó. Szerk.) 

A diakónusoknak vagy szegény ápolóknak köteles-
ségük a családi viszonyokat, a házi és erkölcsi állapotokat 
kiismerni, a szükséges javaslatokat megtenni, a segélye-
zést és a szegények körüli eljárásokat foganatosítani. 

A keleti porosz tartományok gyülekezeti és zsinati 
rendtartása (készült 1873-ban) kötelességükké teszi a gyü-
lekezeti tanácsosoknak, hogy a lelkészt az ő munkájában 
legjobb tehetségök szerint támogassák, a gyülekezet val-
lásos és erkölcsi tekintetben való építésében legyenek 
nekie segítségére, a gyülekezet minden keresztyéni irányú 
vállalkozását fejleszszék tovább és helyi egyházukat min-
den belső és külső ügyében képviseljék. 

Különösen pedig törekedniük kell arra, hogy saját 
példaadásuk és minden alkalmas eszköz igénybevételével 
fentartsák a gyülekezetben a keresztyéni érzületet és a jó 



erkölcsöket, ügyeljenek a jó rendre, a vasárnap szentül 
megtartására, az ifjúság vallásos szellemben való neve-
lésére, a gyülekezeti szegények, betegek és elhagyatottak 
ápolására szolgáló intézmények jól vezetésére, s e végből 
álljanak kellő érintkezésben és jó viszonyban a világi 
hatóságok szegényügyi közegeivel, intézményi elöljárósá-
gaival, valamint az ilyen célokat szolgáló egyesületekkel is. 

A Icasseli konzisz tórium kerületében levő evangelikus 
egyház új presbyteriumi és zsinati rendtartásában (ké-
szült 1886), és egészen hasonlólag a nassaui gyülekezeti 
és zsinati rendtartásban (készült 1877-ben) a presbyte-
rium fel van hatalmazva és kötelezve van a keresztyén 
érzület és erkölcs ápolására, a gyülekezeti fegyelemnek a 
törvényes határok közötti kezelésére; különös ebben kö-
telessége az istentiszteleti kellő rendről, a vasár- és ünnep-
napok szentül megtartásáról gondoskodni, az ifjúság val-
lásos nevelésére felvigyázni, az érett ifjúság katechisatiójánál 
a jó rend fentartásában a lelkészt támogatni s a gyüle-
kezeti szegény- és betegápolást vezetni. E végre a presby-
terium segítőket (diakónusokat) vehet magához a gyüle-
kezetből, első sorban a gyülekezeti képviselők köréből. 

A hannoveri evangelikus-lutheránus egyház elöljáró-
sága, 1868-ban készített rendtartása szerint, támogatni 
tartozik a lelkész működését a keresztyén hit és élet 
ébresztésében és növelésében, a gyülekezeti jó erkölcsök 
fentartásában, az istentelen és erkölcsrontó dolgok és sze-
mélyek elleni küzdelmében. Kötelessége továbbá támogatni 
az istenfélelmet és tisztességet, mely végből ügyelnie kell 
az iskolára és felnőtt ifjúságra; általában úgy saját példa-
adás, mint felügyelet, tanítás, intés és dorgálás által a 
gyülekezet épülését fejleszteni elmulaszthatatlan kötelessége. 

A hesseni nagyhercegségben levő egyház elöljáró-
sága, 1874-ben készített rendtartása szerint, köteles a 
lelkésznek hivatala folytatása közben hűségesen oldala mel-
lett állani, a gyülekezetben a keresztyén szeretetet ápolni, 
és e végből mindenekelőtt keresztyén élet folytatása által 
a keresztyén érzület megmutatásában, és pedig az isten-
tisztelet és úrvacsorálásban való részvétel útján a gyüle-
kezetnek jó példát adni. Kötelessége: (meghatározott kor-
látok szerint) az egyházi fegyelem gyakorlása, valamint 
mindennek figyelemmel kisérése, a mi a gyülekezetben az 
egyházi és erkölcsi állapotokat, különösen az isteni tiszte-
letet, a vallástanítást, a szegények, betegek és elhagyatot-
tak ápolását és a vasárnap megszentelését illeti; reá vár 
minden olyan rendszabály létesítése, illetőleg javaslatba 
hozása, mely a gyülekezet egyházi és erkölcsi állapotá-
nak javítására szolgál. A szegények, betegek és elhagya-
tottak gondozásában, ha a viszonyok azt szükségesnek 
mutatják, az egyházi elöljáróság segítőket (diakónusokat) 
vehet maga mellé. 

Bádenben, az 1861-ben készített szabályzat szerint, 
az egyháztanácsnak kötelessége a lelkészek mellett, ezek 
tanácsolásában és a gyülekezet keresztyéni ápolásában ott 
állani. Kötelessége továbbá az evangeliumi hit és élet ápo-
lása, a keresztyén fegyelem és erkölcs fejlesztése, az is-
kolára való törvényszerű felügyelet útján az ifjúság val-
lásos oktatásának és nevelésének az egyház befolyása alá 
hozatala, az egyházi jó rendnek, különösen az istenitisz-
telet alatt fentartása, a vasár- és ünnepnapok méltó meg-
ünneplésére való felügyelet és végre az egyházi betegápo-
lás, a mely célból diakónusokat vehet maga mellé. 

És ilyenformán intézkedik az evangelikus Németor-
szágnak mind a 38 egyházalkotmánya. 

Az épen elmondottakhoz dr. Sell a következő meg-
jegyzéseket fűzi. 

Ha egyszer, valami 2000 év múlva, egy történet-
buvár, például egy kbinai, Berlin vagy Kassel romjainak 

kutatása közben rátalál Németországban ezen században 
készült az evangelikus egyházalkotmányok egy példányára, 
abból a keresztyén gyülekezeti élet oly magaslatára, gyüle-
kezeti hatóságunknál oly szereteti és nevelési buzgalomra 
fog találni, melynek a mai valóság nem egészen felel meg. 
Hogy az a kbinai akkor csalódni fog, abban nem csupán a 
presbyteriumok, nem is egyedül csak a lelkészek a hibások, 
kik az egyházalkotmányok által nyújtott helyzetet nem hasz-
nálják ki, hanem részben bizonyára hibások az egyház-
kormányzati hatóságok is, melyek elmulasztják vízbe tenni 
ezen száraz, de tartalomdús alkotmányi szabályzások jerikói 
rózsáját. De e mellett mégis bátorítólag hangzik, a mit 
Németország legkülönbözőbb vidékeiről a gyülekezeti ható-
ságok keresztyén vallásos tevékenységéről jelentenek. 

Hogy az egyes gyülekezeti hatóságok, mint olyanok 
buzgó részt vesznek a szereteti és mentő munkák külön-
böző ágaiban, arról sok oldalról tesznek bizonyságot. Fon-
tosabb ennél az, hogy az egyházvének, mint olyanok, részt 
vesznek, a szegény ápolás, az elbocsátott fegyencek gon-
dozása, a kisdedápolás, a vasárnapi iskolák, az ifjúsági 
egyletek dolgaiban, mint a hogy ezt Würtembergből je-
lentik; hogy az egyháztanácsosok, mint olyanok, dia-
konisszák által folytatott gyülekezeti ápolást szerveznek 
(Szilézia, Oldenburg, Braunschweig), gyülekezeti szegény 
ápolást létesítenek (Szilézia), gyárakban prédikációk megtar-
tását vállalják magukra (Szilézia), szünetet adatnak a mun-
kásoknak vasárnapokon kívül is (Pfalc), segélyegyletek 
(Pfalc), bölcsödét, ovodát, gyermekkórházat (Braunschweig) 
esküvői bibliákat osztogató egyletet (Szilézia, Nagy-Hessen) 
létesítenek; hogy egyik gyülekezeti elöljáróság diakonisszák-
kal működő saját kórházat és népkönyvtárt tart fenn, és 
egy vesztfáliai városban (Hamm) és Bréma egyik gyülekeze-
tében maga az egyházi elöljáróság vezeti az össze ssze-
reteti ügyeket. (Jöjjön el hozzánk is a te országod. Szerk.) 

Egészen jól lehetne tehát Németország sok vidékére 
alkalmazni azon egy Vesztfaliából írott cikk ezen szavait: 
»Ugy látszik, mintha a presbyteriumok hova-tovább a 
keresztyén egyházi élet ápolóivá akarnának fölemelkedni, 
és hogy azt, hol élet van a lelkészben és a gyülekezetben 
az egyházvének mindenütt buzdító állást foglalnak el*. 
Mintaszerűen áll ezen eset Magdeburg egyik külvárosában, 
hol az egyházi hatóságok összes tagjai támogatására van-
nak a lelkésznek s mindenki egyéni képességeinek meg-
felelő egyházi munkát végez. Egyesek, kik élő hit birtokában 
voltak, a szegényeknél és betegeknél való látogatásokra, a 
betegápolásnál való segédkezésre s az elhagyatottak föl-
keresésére használtattak föl. Mások, kiknél nem annyira a 
hit mélységére, mint inkább a jóakaratra néztek, a sze-
gények, özvegyek és árvák, a fogházakból kibocsátottak 
gondozásával, munkásiskola, népkonyha, gyári leányok egy-
lete létesítésével s más ilyen dolgok intézésével bízattak meg. 

Minden esküvő párnak egy bibliával való megaján-
dékozása rendszerint egy presbyter útján történt; a kon-
firmációi ünnepélyek alkalmával mindig szólott egy egy-
háztanácsos is. Az egyházközségek gyűlésein mindig világiak 
tették az új belmissziói intézmények felállítására vonat-
kozó indítványokat. Egyszóval a gyülekezetekben a Krisz-
tus iránti szeretet feltüntetésére célzó minden munka és 
intézmény az egyháztanács világi tagjainak is támogatá-
sával virágzott, kivéve azon munkák közül az ige hirde-
tését és a sákramentumok kiszolgáltatását. 

A mennyire a jelentések mutatják, a keresztyén 
szereteti munkák körül egészben véve még buzgóbb 
munkára találunk a köri, kerületi és dekanátusi zsinatok 
körében. 

A belmissziói munkákról szabályszerű jelentéseket 
tesznek a sziléziai, bajorországi és hesseni zsinatokon. 



Tanácskozásokat folytatnak a belmisszió összterületéről, 
vagy annak egyes ágairól, a városi misszióról, a diako-
nisszaügyről, az elbocsátott fegyencek gondozásáról s több 
effélékről Vesztfáliában, Würtembergben és másutt. A 
hesseni nagyhercegségben, valamit Würtembergben a 
dekanátusi zsinatok tanácskozási tárgyait igen gyakran a 
belmisszió területéről veszik. 

Egyes kerületi zsinatok saját belmissziói vállalatait 
sem szabad említetlenül hagyni. Ilyenek a munkáslegény-
beszállók, az élelmezési állomások (Sziléziában és Hes-
senben), a nevelő egyletek (ugyancsak Sziléziában és 
Hessenben), diakonisszaállomás (Bajorországban), népkönyv-
tárak, ifjúsági könyvtárak, jó könyveket kolportáló egy-
letek (Vesztfália) létesítése. Különös tevékenység mutat-
kozik e tekintetben Sziléziában, hol a konzisztorium 
kötelességükké tette a lelkészeknek, hogy a tartományi 
zsinatokon a belmisszióról beadott jelentéseket a saját 
egyháztanácsi ülésein vegyék föl ismét tárgyalás alá. 

Bizonyára ez is a helyes út, mert a legtöbb esetben 
annak, hogy semmisem történik, abban keresendő az oka, 
mert a legtöbben nem tudják, hogy tulajdonképen mit 
kellene és mit is lehetne tenni. És ha kerületi vagy deka-
nátusi zsinatoknak, gyakran egyszerűen más tárgyak hiá-
nyában, legalább élőszóban keresztyén szereteti művekkel 
kell foglalkozniok, ez végre is tettekre fog vezetni, és a 
dolog természete itt is utat fog magának törni. Akkor 
aztán bizonyára a lelkész gyakorlati érzékétől és meleg 
szivétől függ minden. És tőle lehet és kell továbbá elvárni 
azt is, hogy gyülekezete azon tagjainak, kik munkálkodni 
akarnak, jó tanácsával segítségökre álljon és őket ilyen 
keresztyén szereteti munkához juttassa. 

Teljesen a németországi protestáns egyházak viszo-
nyai köréből meríti aztán clr. Sell a második tételre 
vonatkozó további fejtegetéseit, de némely részben oly 
igen érdekesek azok, hogy egyes pontjai közlésétől nem 
tudok elállani. 

A lelkésznek — mondja dr. Sell — időről-időre 
kötelessége ajánlólag beszélni egyes, arra hivatottnak látszó 
emberek előtt a belmissziói sajátlagos élethivatásokról, a 
diakonisszák és diakonusok, a menházi, munkásgyarmati, 
asylumi tanítók és házi atyák, a városi misszionáriusok 
hivatásáról. Mindezen területeken sokkal nagyobb a ke-
reslet, mint a kinálat. 

E mellett azokkal, kik ilyen szolgálatokra szentelik 
magukat, éreztetni kell, mennyire becsüljük őket, hogy e 
nagy keresztyéni munkájokra elszánták magokat; itt na-
gyon helyén való dolog elismerni azon heroikus elhatá-
rozást, melyre minden missziói hivatásnál különös nagy 
szükség van. És ezen elismerés ne abban álljon, hogy azt 
mondjuk ezen embereknek: »egyedül ti végezitek az Id-
vezítő munkáját*, hanem inkább ezt: »ti olyan módon 
szolgáltok az Idvezítőnek, a hogyan azt nem mindenki 
képes megtenni*. Nagy mértékben hiányzik a műveltebb 
körökhöz tartozó gyermekek neveléséből a respuhlica 
christiana, vagyis az Isten országa ezen oly igen szük-
séges és áldásos hivatási munkáinak fontosságára való 
rámutatás. 

A világi egyének egy további szolgálata, melyet 
Isten országa javára végezhetnek, abban áll, hogy a humán 
jótékonysági egyesületekbe, a mennyiben ez kivihető, már 
pedig itt a tér igen nagy, a többi keresztyéni meggyőző-
désű egyének által is keresztyén érzületet visznek be. 
Nincs itten szükség sok szóra, hanem sokkal inkább 
csak teljes lelkiismeretességre, pontosságra és valódi ke-
resztyén jóakaratra. Ha a németországi törvényekben 
erőteljes vonásokat látunk a szegényügy, a börtönügy stb. 

rendezésénél az evangeliumi keresztyén alapelvek meg-
valósítása tekintetében, az a keresztyén körök csöndesen 
működő befolyásának egyik gyümölcse. De lehetséges, hogy 
még mindez nem elégíti ki a világiak munkálkodási vá-
gyát. Városokban mindenki számára könnyen lehet valami 
az illető egyéniségének megfelelő munkát adni, falusi 
helyeken pedig arra kell különösen ügyelni, hogy minden 
meglevő és tenni kész erő bevonásával emeljük az isten-
tiszteleti életet. 

(Folyt, köv.) Csiky Lajos. 

B E L F Ö L D . 

Visszapillantás 25 évre. 
Garsó Gyula, gyomai ev. ref. lelkész (1871—1896.) 

25 éves jubileumát ünnepelte e hó 2-án a gyomai ev. 
ref. egyház. 

Alkalmasnak látszik ez a momentum arra, hogy a 
gyomai egyház 25 évi fejlődésében felmutassunk egy hű 
lelkipásztor 25 évi pásztorkodásának eredményét, hogy 
felmutassunk egy lelkészt, a ki gyülekezetének épen az 
által lett szíve, hogy nem a saját bölcseségét prédikálja, 
hanem a Krisztusét, a ki gyülekezetén át tudta vinni 
érzéseit, gondolatait, lelkesültségét, szeretetét, a ki a leg-
ellenségesebb és legnyomasztóbb viszonyok között is tudott 
építeni, tudott pedig építeni úgy, hogy egyik kezében vakoló 
kanál, a másik kezében szablya volt. 

Mikor a gyomai gyülekezet magas ajánlatok alapján 
hét vizén keresztül hozta, a boldogult Hajnal Ábel espe-
res azzal a mélyreható kijelentéssel fogadta, hogy a buz-
góságnak sok kincses bányája van még itt elzárva, s csak 
ember kellene rá s felnyílnék előtte önmagától. Hajnal 
Ábelnek igaza volt, mert csakugyan sok kincse tárult fel 
a szívnek a gyomai egyház buzgóságának utóbbi 25 éve 
alatt. El lehet mondani, hogy ha valaki e 25 év előtti 
egyházat keresné, nem lelné azt sehol. Akkor a névkönyv-
ben volt csak meg, ma mint a hegyen épített város, híre, 
neve messzire ismert. Akkor elhagyott, gondozatlan, ma 
gondosan ápolt, virágzó és hatalmas. Roskadozó temploma 
olyan volt, mint a szakadozott, rongyos ruhába öltözött 
árvagyerek. Csepegő tetejű, mohával benőtt, megtámoga-
tott falú, bedöléssel fenyegető, dohos, nedves iskolák táp-
lálták a kicsi gyermek zsenge szivét. Nem volt egy hely 
sem, a hova a szem kedvvel tekinthetett, nem volt egy 
hajlék sem, a hol a szív félelem nélkül felmelegedhetett. 
És ma az Úrnak háza ritkítja párját, a nevelésnek és 
oktatásnak pedig számos — mondhatni — palotája van. 
A nép gondolkozása erőteljes, erkölcsi élete magasan 
fejlett. Ehhez az eredményhez pedig egy vaskezű, vas-
akaratú, erős és szerető szivű vezér önfeláldozó élete 
kellett. 

A gyomai egyház értelmes és hitbuzgó presbyte-
riuma, ha néha küzdelem után is, de mindég megértette 
fenkölt szellemű vezetőjének, szeretett lelkészének inten-
cióit és mindig készséges hű segítőtársa volt tervei ke-
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resztülvitelében, ez által az egyház építésében és felvirá-
goztatásában. Mert a mily igazán áll az, hogy vezér nem 
nyert még csatát hadsereg nélkül, oly igaz az is, hogy 
egyetlen ember hiába küzd, ha nincsenek ügyének barátai. 
A gyomai egyház haladásának titka abban áll, hogy van 
egy lelkésze, a ki a Krisztus igazságát ügy tudja előter-
jeszteni, hogy annak mindenki, a ki hallotta, hive lesz. 

Ha figyelemmel olvasgatjuk a gyomai presbyterium 
jegyzőkönyveit, megtaláljuk a száraz történeti tényeket, a 
melyek beszélnek új adókulcs behozataláról a birtokarány 
alapján; (követésre méltó példa. Szerk) szabad iskolázás-
ról, tanterv változtatásról s annak az országos tantervvel 
való összhangba hozásáról; iskolai osztályok felállításáról; 
templomi symbolikus edények beszerzéséről, külön az egész-
ségesek, külön a betegek számára; iskolai anyakönyvek 
behozataláról, tanítói szakkönyvtár alapításáról; templom-
toronyépítésről, harangok beállításáról, templomkert ala-
kításról, aztán egy nagy perről, mely folyt a város és 
egyház között és végződött az egyház győzedelmével; 
tanítók fizetésének, iskolaépületnek emeléséről, paplak, köz-
ponti lelkészi jhivatal, magtárépítésről és még sok más 
mindenféléről. A köztudatban azonban ezeknél is több 
van. Épen e lapokban olvastuk s így ismerjük a nazaré-
nusokkal vívott harcokat is, melyek az eltántorítottakat 
az egyházba ismét visszahozták, s annak buzgó híveivé 
tették. Ezek nemcsak az egyház, hanem a város bel-
életeben vívott harcok legkiválóbbjai közé számíthatók. 
A gyomai belmisszióról is hallottunk már egyet-másf, 
t. i. hogy a nép nagyon megszerette és hogy a lelkészek 
és tanítók vállvetve folytatták eddig a nemes munkát. 
Hogy ennek a munkának élén ki áll, mondanom is feles-
leges. De jóllehet ezek mind csak történeti tények, egy 
gyakorló lelkész bizonyára el tudja képzelni, mennyi mun-
kának, fáradságnak, küzdelemnek és buzgó imádságnak 
eredményei ezek. Bizonyára gondolja azt is, hogy ezek 
indítványozójának és keresztülvivőjének sok ellenséges 
véleménynyel, személyes érdekkel, irigységgel és egyháziat-
lansággal kellett megharcolnia. És a vezér, ki mindezeket 
keresztülvitte, nem hiába adott hálát Istennek, a ki 
paizsa és védelme volt. A gyülekezet el is ismerte mindég 
lelkésze hűségét és iránta való bizalmának már nem egy-
szer kifejezést is adott. 1876-ban díszpalásttal, 20 éves 
lelkészkedése alkalmával pedig arcképének megfestetésével 
tisztelte meg. 

De nemcsak egyházában, hanem azon kívül is jól 
ismerik és szeretik az ünnepeltet mindenfelé. Ki ne is-
merné a bibliai magyarázatok szerkesztőjét?! S melyik 
pap ne olvasta volna művészi berendezésű, fényes tollal 
írt, magasan szárnyaló beszédeit, nagy munkásságát ? 
Kiváló érdemeit el is ismeri minden ahhoz értő ember. 
Ezen az alapon lett a békési egyházmegye tanácsbirájává, 
s az egyetemes egyházmegyei tanügyi bizottság elnökévé, 
a mi pedig nagy megtiszteltetés a békési egyházmegyé-
ben, a hol egyik kiváló világi férfi mondása szerint kevés 
kivétellel minden pap püspöknek született. 

Az ünnepelt mintája az igazi papnak, akár az egy-

házért való lelkesedését, akár magánéletét tekintjük. Kí-
vánjuk, hogy még sok éven keresztül, fiatal lelkesedéssel 
prédikálja a Krisztust s érje meg, hogy hívei mind meg-
térjenek az élet Fejedelméhez. 

ld . . 

K Ü L F Ö L D . 

Angol visszhang a pápa eneyelikájára. 
XI11. Leó nagy dolgot akar kivinni. Saját értelme 

szerint akarná az égy akol és egy pásztor eszméjét meg-
valósítani. Egyesítő törekvésében hol a keleti, hol a nyu-
goti, pápát nem ismerő egyházakat kisérti, hívogatja. Abban 
a hitben, hogy az anglikanismust a puseysták immár tel-
jesen megérlelték a papismusba való visszasülyedésre, az 
angolokhoz intézett legújabb encyclikájában már nyíltab-
ban sejteti, hogy az egyesülés alatt a teljes meghódolást 
érti. Még a ritualisták se igen örülnek a pápa levelének, 
s a ritualisták vezére Lord Halifax ugyancsak megleckéz-
tette minapában Vaughan bibornokot, a ki a pápa encyc-
likáját csak kivonatokban közölte az angol lapokkal. Persze 
a feleletek se hiányzanak s ezek között a legérdekeseb-
bek egyike dr. Horton válasza. Nevezett lelkész júl. 12-én 
e tárgyban prédikációt tartott, a következő jól ismert textus 
alapján : »Te Péter vagy és ezen a kősziklán építem fel 
az én anyaszentegyházamat®. 

Beszédét azzal kezdette, hogy Angliában a protes-
tánsok legnagyobb része oly elbizakodott, hogy már meg 
is feledkezett azokról az okokról, a melyek miatt hazájuk 
protestáns ország lett. Határtalan s gyakran oktalan elő-
ítélettel vannak eltelve a pápaság iránt. És midőn az az 
előítélet kissé szelídül, midőn a régi római egyházban 
némely keresztyéni elemeket fedeznek föl, megzavarodnak. 
Némelyeket igazán meglepett az a fölfedezés, hogy XIII. Leó 
jó, szelíd ember és ez a fölfedezés hajlandóvá tette őket 
a római igába való visszatérésre. 

Dr. Horton szerint az encyclikát szeretetteljes szel-
lem hatja át. Úgy mondja, szégyenlenie kellene, ha azt 
olvasván, az írója keblét betöltő se rokonszenvet, se bá-
mulatot nem ébresztene fel benne. Ha ennek a levélnek 
a logikája is oly erős volna, mint a benne nyilatkozó 
szeretet, ha a jóakaratú óhajok és egy öreg ember álma-
dozása elégségesek volnának a megtörténtek megváltozta-
tására: úgy az alkalmas lenne az angol nép áttérítésére. 
Az encyclikában három tételt fejt ki a pápa, először is, 
Krisztus Pétert tette helyettesévé és az egyház fejévé; 
másodszor, a Péterre ruházott rendkívüli hatalom és ki-
váltság minden időkre a római püspökökre; és végül, 
XIII. Leó, római püspök lévén, birtokosa annak a hata-
lomnak és kiváltságnak. Egyszóval, ő csalhatatlan és a 
Krisztussal egyenlő. Ez állítások a szentírás hű és buzgó 
olvasójának legkevesebb zavart sem okoznak. Mert ha 
Urunk csakugyan felruházta volna Pétert azzal a hata-
lommal és kiváltsággal, miért nem tesz Péter apostol 
említést beszédeiben és leveleiben ? Miért írja levelében, 
hogy Krisztus, a mi lelkünk pásztora és gondviselője ? 
Miért inti a keresztyéneket, hogy ne törekedjenek az Úr-
nak örökségén uralkodni? Talán mivel szerény és aláza-
tos volt? Milyen kár, hogy a pápák nem utánozták ezt 
az alázatosságot és szerénységet! Vagy Pál apostol miért 
feddi meg Pétert? Hogy lehet az, hogy Krisztus helyette-
séről semmit sem tud? 

Ám tegyük fel, Péter felruháztatott azzal a hata-



lommal — úgy látszik XIII. Leó nem tudja, hogy a kulcs 
hatalma egy más alkalommal az apostoloknak, mint tes-
tületnek adatott, sőt János ev. XX. része szerint nem 
csupán az apostoloknak, hanem a hivők összességének is — 
tegyük fel mégis, hogy e hatalom és kiváltság egyedül 
Péternek adatott, hol a bizonyíték arra nézve, hogy azok 
a római püspökre maradtak örökségül? XIII. Leó nem 
tud egyebet idézni ez érdemben, mint nagy Leó egy mon-
dását és egy régi zsinat végzését. Ez az állítás tehát egy 
oly ember tekintélyére van építve, a ki óhajtotta meg-
szerezni azt a hatalmat, azt a kiváltságot. Ez óhajon kívül 
nincs egy kis parányi tény sem, a mely alapul szolgál-
hatna. Három századon keresztül senki sem tudott ez 
igényről. A niceai zsinaton semmi különös tekintélyben 
sem részeltették a pápa küldötteit, nézetük semmi különös 
súlylval nem bírt. És míg semmi bizonyítéka sincs annak, 
hogy a hatalom és kiváltság Péterről a római püspökre 
szállt volna át, fájdalom annál több bizonyítéka van annak, 
hogy Péter erényeit a pápai széken ülők nem örökölték. 
Európában nincs, talán még Ázsiában sincs az uralkodók-
nak oly sorozata, a kik több jelét adták volna a csalatkoz-
hatóságnak, hírvágynak, nagyravágyásnak és testi kíván-
ságoknak. mint Péter apostolnak a pápai széken ülő kép-
viselői. XIII. Leó jó ember, de elődeitől nem különíthetjük 
el. S ő is ugyanazokkal az igényekkel lép fel az angol 
nemzettel szemben, a melyeket elődei a reformáció korában 
hangoztattak. A reformáció pedig épen ezek ellen az igé-
nyek ellen való tiltakozás. Isten a világtörténelem legbámu-
latosabb három századában mutatta ki, hogy nem osztja 
a pápák véleményét az egyház egysége felől. A pápák 
igényeit visszautasító egyházakban keresztyén életet hozott 
létre, s diadalmat adott nékik a világon. Róma egyházára 
nézve legvégzetesebb annak a nézetnek elfogadása, hogy 
csalhatatlan. Ezzel minden tévedéseit megörökítette. A mit 
az egyház tanít, azt, mint a Szenlélek tanítását kell tekin-
teni. Pedig a római egyház a legsarkalatosabb kérdések-
ben téved. 

Az újszövetségnek alaptana a kegyelemből való idve-
zülés, nehogy a test dicsekedjék. Ez a tan megvolt épségben 
egész Augustinusig. De a cselekedetekből való megtartatás 
tana behatolt az egyházba. Lassanként az érdem eszméje 
lett a római vallás központja. Egész máig fentartá a római 
egyház a cselekedetekből való idvezülés tanát. A másik 
tana az újszövetségnek, hogy csak egy közbenjáró van 
Isten és ember között, a Jézus Krisztus. Ezer év alatt a 
romanismus egy rendszert dolgozott ki, a melyben az 
ember és Krisztus között a pap lett a közbenjáró, az 
ember és Isten között pedig a szentek és Mária. A sötét 
átok, mely Angliára borult, minden lépéssel, a melylyel 
Jézus Krisztus közbenjárásától eltávolodott, folyton nehe-
zebbé lett. Végül az egyház 600 év alatt oly komplikált 
tanrendszert fejlesztett ki, a melyet csak a benne jártasak 
érthettek meg. Innét származott a csalatkozhatatlan egyház 
tanának szükségessége. Mindennemű hitetlenség onnét jött 
létre, mivel az embereket oly vallásrendszer elfogadására 
kényszerítették, a melyet nem tudott megérteni. Ám Péter 
apostol másként tett. Mert arra inté a keresztyéneket, hogy 
hitöknek okát is tudják adni! Vajha a pápa is ismerné 
az evangéliumot! Úgy látszik a pápa sohasem olvasta 
János első levelében ezt a helyet: »a kenet, melyet ti 
elvettetek ő tőle, megmarad ti bennetek és nem szükség, 
hogy valaki titeket tanítson; hanem miképen az a kenet, 
mely igaz és nem hazug, tanít titeket mindenekről; és a 
miképen tanított titeket, abban megmaradtok*. Ez a hely 
egyszerre szétrombolja az encyclikát. Azt hirdeti nekünk, 
hogy a szellemi zsarnokság nem verheti többé békóba 
azokat a lelkeket, a melyek ismerik az evangéliumot. 

Hanem a mesterhez vezet minket, hogy tőle vegyük a 
Szentlélek kenetét. »Te Péter vagy* első, a ki hiszesz 
Isten fiában, Jézus alázatos követője; az első, a ki kimondá, 
hogy Ő az Isten fia, erős mint a szikla, a melyen az 
egyház fölépült. A hit ezen erős szikláján álland az egy-
ház és nem diadalmaskodhatik rajta Rómának sem látható, 
sem láthatatlan ereje. 

Ghr. W. —a—s. 

R É G I S É G E K . 
Adatok a tolnamegyei reformátusok 

történetéhez. 
Ő c s ó n y. 

Az öcsémji református egyház keletkezésére vonat-
kozólag érdekes adatot szolgáltat egy 1751. aug. 18 án 
fölvett tanúkihallgatási jegyzőkönyv; mely szerint 15 szeg-
zárdi, őcsényi és decsi lakost hallgattak ki, s ezek 60—90 
életkornak voltak. Mind egybehangzóan azt vallotta, hogy 
nemcsak atyjuk, hanem öregatyjuk idejében is volt már 
Ócsényben a reformátusoknak prédikátoruk és mesterük 
és soha senkitől nem háborgattattak vallásuk szabad gyakor-
latában. Legmesszebb menő időről tesz tanúságot e tanuk 
közül Szabó György, 80 éves őcsényi lakos, a ki azt val-
lotta, hogy 60 éves korában meghalt atyjától és 120 éves 
korában meghalt nagyanyjától is hallotta, hogy mind az ő 
életökben, mind pedig az ő elejik életében Őcsényben kálvi-
nisták laktak és szabad exercitiumot tevő prédikátort tartot-
tak. Az egyes tanuk vallomásából azt is megtudjuk, hogy a 
XVII. század végétől kezdve kik voltak a prédikátorok Őcsény-
ben. Erre nézve legteljesebb Sárlcözy János, 60 éves, szeg-
zárdi lakos vallomása, ki elmondta, hogy őt a kurucvilág 
előtt Kolosváry György, őcsényi prédikátor tanította az írásra 
és olvasásra, mert a szegzárdiaknak akkor nem volt sem 
papjok, sem mesterök, Kolosváry után Kecskeméti György 
lett az őcsényiek papja, kit Ordasról hoztak. A kuruc-
világban s akkori mirigyes (pestises) időben Mogyorósy 
Márton, ezután Földváry Mihály, Poroszlay, Dcbreczenyi 
István, Sallay András voltak a kálvinisták lelkipásztorai; 
1751-ben, a tanúkihallgatás idejében pedig Szecsey Albert. 

1754-ben folyamodtak a vármegyéhez, hogy roska-
dozó oratóriumukat, kijavíthassák ; 1766-ban pedig ismét 
kérték, hogy renoválhassák megromlott templomukat, mely 
folyamodásukból kivehetőleg nagyon kezdetleges építmény 
volt; mert abban az időben házaikat is akként építették, 
hogy a földbe karókat vertek, s azokat sövénynyel körül-
fonták és betapasztották; a karók 1766 ban már nagyon 
elkorhadtak és talpakat akartak alá tenni, hogy össze ne 
dőljön, erre kértek engedélyt folyamodásukban a várme-
gyétől. 

B o n y h á d . 

A bonyhádi »helvét confession levő megszomorodott 
gyülekezet« panaszkodik 1752-ben a főispánnál, Klimó 
György pécsi püspöknél, hogy Szent-György nap óta új 
papjuk van, a kit azonban nem engednek ott letelepedni, 
pedig, mint instanciájukban mondják: »mi szállottuk meg 
szegény magyarok elsőben ez helyet, és mi huztuk itt a 
terhet mindeddig«, és hogy mikor megszállották Bonyhádot, 
az akkori földes uraság Kun Ferenc »szép szabadságot« 
adott nekik, s kezdettől fogva volt templomuk és prédi-
kátoruk. Kun Ferenc, ezt a szabadságlevelef 1720. ápr. 
30-án állította ki Hidason, s ennek bekezdése ekként szól: 



»Én alább megírt recognoscálom per praesentes egyszer-
smind adom tudtára mindeneknek, az kiknek illik, ez leve-
lemnek rendiben, hogy Bonyhád nevű pusztámat szál-
lottam meg, s illenformán és conditiókkal egyeztem meg 
és contraháltam, Szűcs András szabadosommal iránta. 
Primo. Említett Szűcs András uramnak fáradságáért holtig 
való szabadságot adtam, úgy hogy mindennemű uraságnak 
járandó censusból exemptus lészen, ellenben tartozik ő 
kegyelme tovább is azon igyekezni, mentül jobb és több 
embereket szállíthasson, úgy hogy száz gazda legyen mentül 
előbb. — Octavo: Engedtem nekik magok hit in lévő 
praedikátort és mestert tartani, oly conditióval, míglen 
koronás király urunk ő fölsége parancsolatja azt nem 
tartja, hogy azon religión lévő praedikátort semminemű 
földes űr maga jószágában meg ne szenvedjen, hasonló-
képen országunktól is épen teljességgel meg ne engedtessék*. 

G y ö n k. 

A gyönki »helvetiai confessión levő magyar lakosok* 
1725. júl. 18-án panaszos levelet adtak át Dalmata János 
szolgabírónak, melyben elmondják, hogy sok injuriát kell 
szenvedniök. Nemzetes Köszeghy Mihály uramtól; folyto-
nosan kálvinista kutyáknak nevezi őket s nem akarja 
megszenvedni egyiküket sem a faluban. Pedig már ki-
fizették neki az árendát, minden szolgálatukat teljesítették, 
s most mégis azt mondta nekik: >a k k v . . . 
. . . . k sem kellünk, s reggelre elpusztuljunk, a faluból, 
mert németekkel megszállítja a falut*; a házhelyeket is 
kimérte már nekik, azért kérik a szolgabíró válaszát, hogy 
bontakozzanak-e ? Dalmata János az alispánhoz utasította 
őket, s figyelmezteti őket, hogy senki meg ne bontakozzék, 
hanem várja meg az igazságát. 

1761-ben folyamodást nyújtottak be a vármegyéhez, 
melyben engedélyt kérnek arra, hogy az augusztus 10-én 
éjjel villámcsapás miatt leégett templomuk tetejét kijavít-
hassák. 

B ö 1 c s k e. 

A református templom eredete miatt 1762-ben tanú-
kihallgatást tartottak, mivel a templom falán régi fest-
mények voltak láthatók s ennélfogva a katholikusok maguk-
nak reklamálták a templomot. A tanuk egybehangzólag 
azt vallották, hogy 20—30 évvel azelőtt még jól látható 
volt a templom belső falán egy festmény, mely szűz 
Máriát a kis Jézussal karján ábrázolta; továbbá nyoma 
volt a régi oltárnak, s e mögött a falba volt illesztve az 
Üdvözítő kőből faragott képe; azonkívül Mária-szobor is 
volt a templomban, de mindezek a tanuk idejében már 
be voltak mázolva vagy meszelve; így tehát valószínűnek 
látszik, hogy a reformátusok a régi kath. templomot hasz-
nálták imaházul. 

P a d d . 

A faddt reformátusok 1752. aug. 29-én folyamod-
nak a vármegyéhez, hogy düledező félben levő templo-
mukat kireperálhassák, s hogy mesterük és diákgyerme-
keik részére egy kis chorust építhessenek; ekkor már 
másodízben folyamodtak, de nem kaptak választ a megyé-
től. 1756-ban újra könyörögtek engedélyért, hogy »tem-
plomukat szárazzá tehessék és födél alá vehessék«. Végre 
1756. szeptember 19-én megtartották a helyszínén a tanuk 
kihallgatását, kik mind azt vallották, hogy 22 évvel ezelőtt 
építették az akkori templomot; az előtt pedig egy más 
helyen csak »tapasztatlan sövénykamarában* tett nekik 
szolgálatot mesterök, mert akkor még nem volt prédi-
kátoruk. Azt is vallják, hogy a haranglábjukat is maguk 
erejéből építették. 

L ó p a f ő, 

1753. július 9-én kelt folyamodásukban panaszkod-
nak, hogy Zichy József főszolgabíró eltiltotta őket vallá-
suk szabad gyakorlatától, s kérik, hogy előbbi szabadsá-
gukba visszaállíttassanak, mert br. Babochay Pál, ki 
helységüket alapította, 1729-ben contractuális levelet adott 
nekik vallásuk szabad gyakorlatára, s kezdettől fogva 
prédikátort is szabad volt tartaniok Első papjuk Solti 
István volt. Elmondják, hogy a többi uraság is mind meg-
tartotta a contractust, s a mostani uraság Horváth László 
is meg kivánja tartani őket régi szabadságukban. 

N a g y s z o k o l y . 

A nagyszokolyi reformátusok 1750-ben folyamodást 
nyújtottak be a vármegyéhez, melyben azért könyörög-
nek. hogy a templomukban egy kis chorust építhessenek, 
mert mostani templomuk »szűk, a nép öregei egészen 
megtöltik, az ifjú renden levők és gyermekek a hideg és 
alkalmatlan időben a templom fala mellett, kívül szen-
vednek, ruhátlanul lévén szegények; örömest bemennének, 
de nincsen annyira való tágasság, hol magukat csak állva 
is meghúzhatnák*. 

Duna-Szent-György. 

1748-ban az ottani reformátusok a megyéhez inté-
zett folyamodványukban azt kérték, hogy »oratoriumuk 
napkeleti oldalát megújíthassák s támaszokkal megerősít-
hessék, a tetejét kijavíthassák, az ajtó előtt levő kis tor-
nácocskát megigazíthassák és palánkból való kerítését 
megújíthassák. A templom napkelet felőli oldala fából volt, 
a teteje pedig náddal födve, mely a régiség miatt elkor-
hadt, a lécek és horogfák pedig már alkalmatlanok*. 

M a d o c s a. 

A madocsai reformátusok 1750-ben panaszkodnak 
a megyénél, hogy a bölcskei r. kath. plébános a köztük 
élő ágostai vallásúak gyermekeit nem engedi az ő kál-
vinista prédikátoruk által megkereszteltetni, a mit eddig 
békességben megtettek s ezt senki sem tiltotta nekik; így 
aztán az ágostai vallású lakosok gyermekei keresztség 
nélkül múlnak ki, mert a r. kath. plébánoshoz a szülők 
nem viszik őket megkeresztelni, hozzájuk, a kálvinisták-
hoz pedig nem merik vinni. 

M e d i n a . 

A medinai magyar lakosok (azaz kálvinisták) 1761-ben 
a következő instanciát adták be a vármegyéhez:Tekintetes 
Nemes Vármegye! Mélységes alázatossággal folyamodni 
kényszeríttettünk Nagyságtok és Kegyelmetek kegyes te-
kinteti eleiben e végre, mivel gyermekeink úgy neveltet-
nek, mint a vad szamárnak fiai, egyebet az utcákon az 
istentelenségnél nem tanulnak, hogy azért kegyességben 
inkább neveltessenek: oly praeceptort (tanítót), a ki őket 
egy kis olvasásra és imádkozásra tanítaná, engedni mél-
tóztassanak, melyben Tettes földes uraink is nem ellen-
keznek, semmi publicum exertitiumot nem teszünk fel, 
csupán csak az egyet. Mely kegyes uri gratiájáért a Tettes 
Nemes Vármegye Nagvságtok s Kegyelmeteknek minden 
hűséggel való engedelmességünket ajánlván, maradunk az 
Tettes Nemes vármegye Nagyságtoknak s Kegyelmeteknek 
alázatos szolgái medinai magyar lakosok. 

B á t a . 

A hátai reformátusok 1766-ban azt kérik a megyé-
től, hogy prédikátor és mester tartása engedtessék meg 



nekik, mert már a község megszállásakor 1709-ben meg 
volt engedve, hogy papot és mestert tarthatnak; 1760-ban 
azonban megfosztattak mindkettőtől. Folyamodásukban a 
többi közt azt mondják: »az oktalan állatoknak is vagyon 
pásztoruk, minekünk, Isten képére teremtett embereknek 
még csak Istenünk tiszteletére sincsen szabadságunk*. 

D o r o g . 

A dorogi reformátusok 1756-ban folyamodnak a 
megye akkori püspök-főispánjához, hogy oratóriumukat 
renoválhassák, vagy bevakolhassák, és pedig a Mária-
Terézia által 1745-ben a Helvetica és Augusztana Con-
fessiókon levők iránt kegyelmesen emanalt resolutio alapján. 

K e s z i. 

A keszi kálvinista lakosok 1755-ben panaszkodnak 
a megyénél, hogy a nyolc esztendővel ezelőtt keservesen 
szerzett harangjokat a mostani róm. kath. plébános nem 
engedi használni s elvette tőlük; kérik tehát, hogy újat 
vehessenek. 

S z e n t - L ó r i n c. 

A sárszentlőrinci reformátusok 1754-ben azért folya-
modnak a vármegyéhez, hogy a helységük megszállásakor 
fölállított haranglábjukat újra megcsináltathassák, mert már 
teljesen elkorhadt és düledező állapotban van; 1755-ben 
újra folyamodtak, mert még mindig nem kaptak engedélyt. 

P á 1 f a. 

A pálfai kálvinisták 1753-ban szintén rossz karban 
levő haranglábjuk kijavításáért folyamodtak. 

* 
* * 

1752-ben a megye Czompó József főszolgabírót és 
Gaál László esküdtet küldte ki, hogy az akkori duna-
földvári járás területén levő községekben a református 
templomok állapotát vizsgálják meg, constatálják, hogy 
mikor épült a templomuk, ki engedélyezte annak építését 
és milyen mérvű javításra szorul. A kiküldöttek által be-
terjesztett latin szövegű jelentésből kitűnik, hogy 

P a k s o n a török járom alatt épült a kálvinista ora-
tórium, melyet a közbejött zavaros időkben a horvátok 
fölégettek, de a Rákóczy-kor után Daróczi István akkori 
földesúr engedelmével ismét fölépítettek; 1752-ben északi 
falának fölemelése vált szükségessé; 

Duna-Szent-Györgyön 1722. január 28-dikán kelt 
örményesi Fiáth János és Fördös Mihály földesurak által 
kiadott szerződés alapján épült a templom, melynek keleti 
fala és teteje szorult javításra 1752-ben; 

Faddon a török járom alatt épült a templom, me-
lyet a horvátok elpusztítottak, de 1712-ben a Festetics 
Pál által kiadott s utóbb 1722. szeptember 4-én Petrovszky 
Károly által megerősített contractus alapján újra építették; 
kívül-belül s különösen a chorus szorult renoválásra 
1752-ben; 

Gerjenben konstatálták, hogy ember emlékezet óta 
áll a kőből épített templom, melynek fedele a Rákóezy-
korban elpusztult; a háború befejezése után a tetejét meg-
csináltatták, s 1752-ben csak kisebb javítást igényelt; 

Őcsényben szintén ember emlékezet óta állt a templom, 
mely a Rákóczy-korban elpusztult; Mérey szegzárdi apát 
engedelmével újra építették, a keleti falát kellett kijavítani 
1752-ben ; 

Decsen 1611-ben, midőn Decsy Kristóf prédiká-
tort bevezették, a régi kath. templomot foglalták el a kál-
vinisták, s ebben megtűrték őket Jányi János, utóbb Jányi 

Ferenc, bátaszéki apát földesurak ; a Rákóczy szabadság-
harc után Jányi Ferdinánd bátai apát s földesúr szintén 
megerősítette őket a foglalásban s 1720-ban a tetejét meg-
újították; 1745-ben Kolonics Kardinális, mint bátai földesúr 
engedelmével újra kijavították; 1752-ben jó állapotban volt; 

Pi l i sen a Rákóczy-kor előtt Jány János csornai 
prépost, bátai apát engedelmével építették; a horvátok 
(Illyricam gentem) által elpusztíttatott, s utóbb Jány Jakab 
Ferdinánd bátai apát engedelmével alapjából újra épí-
tették. 1752-ben jó karban volt; 

Alsó-Nyéken Janyi János földesúr idejében a 
Rákóczy-kor előtt épült, mely alatt elpusztult s aztán 
Jányi Ferdinánd bátai apát földesúr engedelmével újra 
építették; 1752-ben 10 kéve nádozásra volt szüksége a 
templomnak; 

Bátán 1709-ben Jányi Ferdinánd apát engedelmé-
vel épült; prédikátort tartani azonban nem engedett, 
csak iskolamestert, ezt a tilalmat Kolonics kardinális is 
fentartotta; 

Bölcskén a prédikátort a mohácsi vész után a 
török időben vezették be a kálvinisták s a régi kathol. 
templomot használták, azóta állandóan volt prédikátoruk 
és templomuk; 1752-ben is jó állapotban volt, csak a 
vakolásra szorult; 

Madocsán a török időben lett papjuk s ők is a 
kath. templomot foglalták el; 1752-ben oly jó állapotban 
volt, hogy nem szorult javításra ; 

Bikácson Daróczy Ferenc és özv. Száraz Györgyné 
szül. Daróczy Katalin földesurak engedelmével épült a 
ref. templom 1734-ben, tanítómesterük volt a reformá-
tusoknak és az ágostaiknak is külön; 

Györkönyben a lutheránus templom 1717-ben 
épült Meszlényi János földesúr engedelméből; 1752-ben 
jó állapotban volt; 

Doroghon a kálvinista templom a Rákóczy-kor 
előtt mintegy 10 évvel épült Lengyel Miklós földesúr en-
gedelmével, 1752-ben külső reperálást igényelt; 

Kajdacson a kálvinista templom 1728-ban Stan-
koránszky András és utóbb Petrovszky József földesurak 
engedelmével épiilt s 1752-ben legfölebb vakolásra szorult. 

Közli Székely Ferenc, 
Tolna vármegye főlevéltárnoka. 

I S K O L A . 

Értesí tés . A kolozsvári ev. ref. theologiai fakultáson 
a jövő 1896/97-iki tanév ünnepélyes megnyitása szeptem-
ber hó 27-én d. e. 11 órakor lesz a fakultás épületének 
dísztermében. 

1. A felvételért való folyamodványok, érettségi bizo-
nyítványnyal, illetőleg, annak hitelesített másolatával, vagy 
leckekönyvvel (index) és szegénységi bizonyítványnyal fel-
szerelve, a fakultás elöljáróságához intézetten, de a fakultás 
igazgatójához címzetten folyó év augusztus hó 31-ig kül-
dendők be. Később érkezett folyamodványok nem vétetnek 
tekintetbe. A folyamodványok felzetén megjelölendő a folya-
modó lakása és utolsó postája. 

A folyamodók mindenesetre kellő időben fognak érte-
síttetni folyamodványaik miként történt elintézéséről. 

A volt növendékeknek elég csak levélben jelentkezniök. 
A ki azonban augusztus 31-ig nem jelentkezik, mint el-
távozott tekintetik, s helyére más ifjú vétetik fel. 

2. A bennlakásért (fűtéssel és világítással) és kon-
viktusért (reggeli, ebéd, vacsora) minden növendék egy 



iskolai évre 80 frtot fizet, a mely összeg három részlet-
ben előre fizetendő, és pedig akként, hogy a beiratáskor 
fizet az illető 30 frtot, karácson után, illetőleg, január 
első felében, a szorgalomszak első öt napján ismét 30 frtot, 
és húsvétkor, illetőleg, a húsvéti szünidő után megkezdődő 
szorgalomszak első öt napján 20 frtot. A 80 frtnak esetleg 
havonkénti előleges részletekben való befizetését csak külön 
kérésre az igazgató engedheti meg, a mikor azonban min-
den hónap 1—5. napján teljesítendő a fizetés. A befize-
téseknek a megjelölt időben elmulasztása esetén az illető 
a konviktustól megfő sztatik. 

3. A 80 frt évi díj a theologus ifjakra nézve, külö-
nös kedvezményképen, a költségvetés korlátai között mér-
sékelhető fél-, vagy negyed-díjra, vagy egészen is elenged-
hető. A kedvezmény az illetők szorgalmától és erkölcsi 
magaviseletétől tétetik függővé. 

4. A felvett ifjak a felvételről az igazgató által kellő 
időben értesíttetvén, a beiratkozásra kitűzött időben jelent-
keznek, s ez alkalommal az évi tartási díj első részletét 
(30 frt), továbbá, a központi nyugdíjalapra 3 frtot fel-
szerelési és könyvtárdíj címen pedig 1 — 1 frtot (összesen 
35 frtot) tartoznak az igazgatónak befizetni; végül, lecke-
könyvet váltani (30 kr.) és az intézeti törvények egy pél-
dányáért 20 krt fizetni. 

A nyugdíj-alapra megjelölt személyenkénti 3—3 frt 
valamint a felszerelési és könyvtárdíj címén megszabott 
1—1 forint minden tanév elején újra fizetendő és nem 
egyszer s mindenkorra. 

E díjak lefizetése alól senki sem menthető fel. 
5. A felvett növendékek kötelesek magukkal hozni 

a kellő mennyiségű felső ruhán (egy téli kabáton, s leg-
alább két rend öltöző ruhán kívül, melyek közül az egyik 
fekete legyen) legalább hat-hat fehérneműt, három háló-
inget, négy törülköző kendőt, hat pár harisnyát, vagy 
ugyanannyi kapcát, tizenkét zsebkendőt, három lepedőt, 
két vánkos cihát, egy fogkefét, egy fésűt, egy ruhakefét 
és három csizmakefét, ú. m. egy fényesítő-, egy sár- és 
egy mázoló-kefét. 

6. A beiratások a jövő tanévre szept. 24., 25. és 
26-ik napjain lesznek. 

A bennlakásra a növendékek szeptember 23-dikától 
kezdve jöhetnek. 

A tápintézetben a főzés szept. 24-én kezdődik. 
Szept. 23-ika előtt senki bennlakást és szept. 24-ike 

előtt senki kosztot az intézetben nem kaphat még külön 
kérelemre sem. 

A tudomány-egyetemre való beiratkozásra a növen-
dékeknek ez időpontok megtartása mellett is elég idejük 
lesz, e mennyiben ott a beiratások szept. 21-től kezdő-
dőleg október l-ig tartanak. 

7. A theologiai alap- és lelkészképesítő vizsgák 
szeptember 28—30. napjain fognak megtartatni. 

E vizsgákra a jelöltek szeptember 27-én tartoznak 
a fakultás igazgatójánál jelentkezni, nála okmányaikat 
(indexeiket, illetőleg első papi vizsgái, és szolgálati bizo-
nyítványaikat) bemutatni, és a képesítő-vizsgák jelöltjei 
vizsgálati díj címén személyenkint 5—5 forintot lefizetni. 
(A kiállítandó bizonyítvány külön 2 frt és bélyeg.) 

8. A javító- és pótvizsgálatok a beiratások ideje 
alatt, szept. 24—26. napjain lesznek. Az ezen határidőt 
elmulasztók csak a tanári kartól külön kért, és teljesen 
indokolt kérelemre nyert engedély mellett tehetnek szi-
gorlatot; de a míg szigorlataikat sikeresen le nem tették, 
semmiféle intézeti kedvezményes jótéteményben nem ré-
szesülhetnek. Kolozsvártt, július 25. 1896. Kenessey Béla, 
az ev. ref. theol. fakultás igazgatója. 

A debreceni ev. ref. fő iskola hittanszaki és jogi 
akadémiáján az 1896/97. iskolai év az idén a szokott 
időnél később, október elsején d. e. 9 órakor a főiskola 
imatermében tartandó istentisztelettel fog megnyílni. A 
tanév megnyitásával kapcsolatos határidők ekként alakul-
nak : a) javító és pótvizsgálatokra szept. 25. déli 12 óráig 
kell jelentkezni az illető dékáni hivatalokban ; magok ezek 
a vizsgálatok szeptember 26-án tartatnak; b) a kellőleg 
fölszerelt alapvizsgálati kérvények úgy a hittan-, mint a 
joghallgatók részéről szeptember 25-én délig nyújtandók 
be a dékáni hivataloknál; a theologiai alapvizsgálatok, 
valamint a jogi alap- és államvizsgálatok szept. 28-án 
kezdődnek; c) bentlakás, tandíjkedvezmény, tápintézet stb. 
elnyerése iránt szeptember 27-én délig lehet folydmodni 
a dékáni hivataloknál, később érkezendő folyamodványo-
kat nem vesz figyelembe az akadémiai tanács; d) a be-
iratás ideje szeptemb. 24—30.: fetvétel és beiratás végett 
a főiskola háznagyi hivatalában kell jelentkezni, a hol 
további utasítás nyerhető. Beiratási díj 2 frt 60 krajcár. 
Tandíj 30 frt, illetőleg hittanhallgatóknál 15 forint. Az 
akadémiai tanszakok igazgatósága. 

GYÁSZ ROVAT. 

f Vállyi János. 

Vállyi Jánost, a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
főgondnokát csütörtökön, aug. 6-án délután temették el a 
szatinármegyei Majtison. A temetésen jelen voltak Kiss 
Áron és Kun Bertalan püspökök, az egyházkerület összes 
esperesei, az egyházmegyék gondnokai a közelvidékről és 
rengeteg nép. Délután két órakor a kastély üvegházában 
ravatalra helyezett halott mellett Kiss Áron püspök mon-
dott imát, ezután a lelkészi kar a koporsót a kastély elé 
vitte, a hol Kun Bertalan püspök tartott megindító gyász-
beszédet. Ezután a gyászmenet megindult. A koporsót, 
gyászkocsit a koszorúk egész halmaza borította. A gyászoló 
család és a gyászt viselő lelkészek követték a koporsót. 
A sírnál Wargha Lajos majtisi lelkész búcsúztatót mon-
dott. Sírja fölött zengjen fel az Idvezítő fenséges és vigasz-
taló ígérete: Én vagyok a feltámadás és az élet. A ki én 
bennem hisz, ha meghal is, él. A tiszántúli egyházkerület 
pedig forduljon buzgó imában az Úrhoz, hogy mutassa 
meg a férfiút, a ki Áron mellett a nép Mózese legyen s 
válaszszon oly férfiút, a ki az Úrban bízik, a kinek életé-
nek ereje: a nagy Isten kegyelme s a ki az Isten orszá-
gában már eddig is buzgólkodott. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Is tván király napját a fővárosi római katho-

likusok nagy fénynyel ülik meg az idén. Mi pedig imád-
kozzunk, hogy szeretet testvéreink az evangelium fénye 
által megvilágosítva, megtérjenek a Krisztushoz, a ki egy-
szer való tökéletes áldozata által a bűnt és halált meg-



rontotta s a ki sóhajtásainkat is előbb meghallja, mint a 
pápa a mi kiáltásunkat. 

* Scovel Sylvester, a woosteri egyetem (Ohio, 
Észak-Amerika) igazgatója, az amerikai presbyteriánus 
egyház egyik kiváló tagja szerencséltette látogatásával 
Budapestet a mult héten. A kitűnő férfiú megtekintette 
a kiállítást, a Munkácsy-féle »Ecce Homo«-t, a református 
templomokat s aug. 9-én előadást tartott a hold-utcai 
iskola nagy termében. Előadását két részre osztotta. Elő-
ször az amerikai viszonyokról szólt, azután itt nyert 
benyomásairól adott számot. Elmondta, hogy sok baj van 
ugyan Amerikában is, de az igazi evangeliumi keresz-
tyénség folyton halad s hogy a miveltség alapja ott az 
evangelium. Elmondta azt is, hogy a magyar viszonyokat 
s a magyar történetet tanulmányozva, azt a meggyőző-
dést táplálja, hogy nekünk Kelet-Európában központi 
jelentőségünk van s feladatunkat, t. i. a köztünk és körü-
löttünk levő népek nemesbítését csak úgy tölthetjük be, 
ha igazán evangeliumi ország és nép leszünk. Vajha e 
mély belátásra valló szavakat megszivlelnők! 

* A f.-baranyai özvegy-árva g y á m i n t é z e t alap-
szabályaihoz az igazgató-választmány által készített s a 
lelkésztestületi közgyűlés által némi módosítással elfoga-
dott »Bezárási szabályzat« felett beérkezett szavazatok 
aug. 1-én felbontattak. Az eredmény a következő: 62 sza-
vazásra jogosult közül leszavazott 58. Ebből nem kivánt 
állást foglalni egy. Nemmel és így a javaslat elvetésére 
szavazott 11. Igennel és így a javaslat elfogadására 46. 
Nagyfalu, 1896. aug. 4-én. Dombi Vincse, vál. elnök. 

* A genfi evange l iumi társaság június végén tartá 
65-ik évi közgyűlését. A mult évi 42 ezer frank deficit 
fedezve van, sőt a pénztármaradvány 11 ezer frank. A 
társaság szolgálatában 59 kolportör és 28 ágens van al-
kalmazva. Munkaterük 32 francia nyelvű vidékre terjed 
ki Svájcban, Piemontban és Belgiumban. A mult évben 
3459 bibliát és 25,528 új testamentumot árusítottak el. 
Mindenfelé szerveztek evangelizáló állomásokat. A theol. 
intézetét a társulatnak 20 ifjú látogatta, az előkészítő isko-
lát pedig nyolc. 

* A ha l l e i r e f o r m á t u s k o n v i k t u s legújabban 
600 márkát kapott alaptőkéje nevelésére egy ismeretlen 
jóltevőtől. Egy korán elhunyt ifjú lelkész pedig Coccéjus 
nyolc folio kötet munkáját hagyta a konviktusra. A jövő 
szemeszterre még három hely van üresedésben. Az inté-
zet tagjai félévenként 60 márkát kapnak szálláspénzül. 
Ezenfelül a szegény sorsúak ingyen kosztot is. 

Szerkesztői üzenetek. 
N. L. Az esperesnek igaza van. 
J. N. S—ó. A cikk nem közölhető. 
P. I. A cikk nem közölhető. 
B. L. T—d. Mivel folyton a fiúkkal kellene lennie, kegyed 

nem mehet oda semmiképen. A hangsúly azon nyugszik : végzett. 
A K, H —t megkapja nemsokára. Örülök, hogy úgy érdeklődik. 
Csak használja fel jól a nyarat. A H. számára ajánlott cikkekért 
előre is köszönet. 

D. L. Gyula. A füzetekért fogadja hálás köszönetünket. A 
nevezett ifjúnak tessék megmondani, hogy folyamodványát idejében 
nyújtsa be. 

Segédlelkész kerestetik 
H.-M.-Vásárhelyre, a reform, egyház elnöklelkésze mellé. 

Teendők-, segédkezés a lelkészi hivatalos ügyekben, 
ideértve az anyakönyvelést is, vallástanítás a városi Sze-
retetházban, az iparos és polgári iskolákban, összesen heti 
6—8 órán át s másolgatás főnöke utasítása szerint a dél-
előtti üres órákban. 

Fizetés: bútorozott lakás, takarítással, fűtéssel és 
világítással együtt, készpénz különböző forrásokból össze-
sen 650 frt, évnegyedenként utólag fizetve. 

Az állás f . évi szeptember elején elfoglalandó. 
Jelentkezni lehet bizonyítványok beküldése mellett 

alulírtnál. 
Szeremlei Sámuel, 

1—2 ref. elnöklelkész H.-M.-Vásárhelyen. 

Pályázat tanári állomásra. 
Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült prot. 

főgimnáziumban megüresedett philologiai tanszékre, melvlyel 
a latin-görög esetleg német-latin vagy magyar-latin nyel-
veknek tanítása van egybekötve pályázatot hirdetünk. 

Pályázhatnak ág. ev. és ev. ref. tanárok és tanár-
jelöltek, kik az említett szakból tanképesítő oklevéllel bír-
nak, vagy azt rövid idő alatt megszerezhetik. E tanszék 
betöltésének joga a nm. m. kir. vallás és közokt. minisz-
tert illeti. 

Rendes tanár fizetése 1200 frt törzsfizetés havi elő-
leges részletekben, 200 frt lakbér s 50 frt ötödéves pótlék 
az intézet kebelében eltöltött évek után számítva. A törzs-
fizetés a már felterjesztett újabb szerződés elfogadása esetén 
1400 és 1600 frtra emelkedhetik. A helyettes tanár fize-
tése 800 frt és 100 frt lakbérilletmény. 

A megválasztott az országos tanári nyugdíjintézetnek 
kötelezett tagja s köteles a fentemlített tantárgyakat heti 
20—22 órában tanítani. 

Ez állást elnyerni óhajtók szabályszerűen felszerelt 
kérvényeiket f . 1896-ik év aug. hó 20-ik napjáig a főgim-
názium igazgatóságához küldjék be, mert a később érke-
zett kérvények figyelembe nem fognak vétetni. 

A megválasztott, illetve kinevezett tartozik a kine-
vezés megtörténtével hivatalát azonnal elfoglalni. 

Rimaszombat, 1896. július 27-én tartott igazgató-
választmány gyűléséből. 

2—2 Az igazgatóság. 

P á l y á z a t . 
A magyarhoni ág. hitv. evang. egyház egyetemes 

theologiai akadémiáján Pozsonyban két tanszékre ezennel, 
a theologiai akadémiának az 1882. egyetemes gyűlés 
által megállapított szervezetére és ügyrendjére való hivat-
kozással, pályázat hirdettetik. 

Az egyik vagyis az egyháztörténeti tanszékkel a 



szervezetben (24—27. §.) felsorolt tárgyakon kívül szük-
ség esetén még az egyházjogtan; 

a másik vagyis az újszövetségi exegetikai és rend-
szeres theologiai tanszékkel pedig a szervezetben (24— 
27. §.) szintén fölsorolt összes tárgyak tantervszerű elő-
adása kapcsolatos. 

Mindkét tanszékre ny. rendes tanárokul oly ág. b. 
evangelikus feddhetlen életű, hazánkban polgári joggal bíró 
férfiak választatnak meg, a kik szakképzettségöket kellő-
képen igazolni tudják (szervezet 48. §.). 

Ha a megválasztandó egyén theologiai tanári okle-
véllel még nem bírna, mint rendkívüli tanár egyelőre egy 
évre fog alkalmaztatni. 

A rendes tanári javadalmazás évenként 1200 frt 

fizetés és 300 frt lakásbér; a rendkívüli 1.000 frt fizetés 
és 200 frt lakásbér. 

A theologiai akadémiai tanárok választása a theo-
logiai nagy bizottság jogkörébe tartozik. 

A megválasztott tanár állását 1896. évi október 
hó 1-én tartozik elfoglalni. 

A pályázók folyamodványaikat, rövid életrajzukkal 
és a képzettségüket igazoló okiratokkal f . évi augusztus 
hó 26-áig dr. Masznyik Endre ev. theologiai akadémiai 
igazgatóhoz Pozsonyba (az ev. theol. akadémia épületébe) 
küldjék. 

Kelt Ácsán, 1896. évi július hő 24-én. 

Báró Prónay Dezső, 
3—3 egyetemes felügyelő. 

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 1896—97. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

A z e l n y e r h e t e s f e l t é t e l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen: 

a) magyarországi 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 
1896. 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 1896—97. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1896. június 27-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, j 

— 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. 1896. 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. szám) küldjék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanár-
jelöltek felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk 
igazolása utána tanév elején, második felerészét pedig a 
tanév második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az 
illető egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszers-
mind a második félévre lett beiratásuk felől is (Frequen-
tations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá 
kerülő összegről szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előle-
gesen beküldötték, fogják posta útján bérmentesen meg-
kapni, 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-
zófiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani filo-
zófiát is szorgalommal tanulta, s a második évben is 
tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a 
külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyüle-
kezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

egyző. Dr Králik Lajos, e inök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



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

c i m z e n d ö k . 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á a z e l ö f i z . éa h i r d e t , d y a f e i n t é z e n d ö k . 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára i 

F é l é v r e : 4 frt 50 krt egész évre: 9 frt. 

Egyes szám ára ftO kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Egy érdekes beszéd. 
Darányi Ignác földmívelésügyi miniszternek 

tudvalevőleg egy nagy hibája van, t i. hogy 
nőtlen ember. Ettől eltekintve, a miniszter sok 
jeles tulajdonsággal ékeskedik, ámbár jeles tulaj-
donságainak némelyike »bűn« számba megy is 
olyik ítélőbiró előtt. íme, pl. a miniszter valósá-
gos és soha nem ingadozó liberális ember. A 
politikai életben ugyan csak egy bizonyos, t. i. 
az, hogy semmi sem bizonyos, de ezenkívül mégis 
az is bizonyos, hogy Darányi Ignác a liberalis-
mus elveit soha meg nem tagadja. Persze, ha 
az ember a » Magyar Á]lam«, meg az »Alkot-
mány cc cikkeivel telíti meg az agyát, ez, h o g y : 
liberális, nem jelent valami nagyon jót. Úgy egy 
kicsit az ördöggel való szövetségre gondol az 
ember, ha e jeles lapokat veszi zs inórmértékül . 
Mégis — óh csudák csudája — ez a re t tene tes 
liberális férfiú élénk és tevékeny részt vesz az 
egyik keresztyén egyház ügyeinek intézésében és 
sebeinek gyógyításában. Még pedig nem úgy vesz 
részt, mint az a tanácsbiró földbirtokos, a ki, 
mikor megválasztották, rémülve kérdezte pap-
barátaitól , hogy ő azt se tudja, mi lesz a teen-
dője, mire ezek azt válaszolták, hogy meges-
küszöl, hogy minden tekintetben kifogástalanul 
jársz el s az özvegy-árva pénztár j avára leteszesz 
200 frtot, a mit is a tanácsbiró ú r hűségesen 
teljesítvén, soha feléje sem nézett az egyház-
megyei gyűlésnek. Nem! A miniszter ott van 
jóformán mindig mindenütt , a pesti egyházme-
gye, a dunamelléki kerület , a pápai főiskola, a 
budai ref. egyház s legutóbb a komáromi egy-
házmegye ügyes-bajos dolgai intézésénél. 

íme tehát egy liberális és mégis az egyház 
és a vallás iránt érdeklődő férfiú. I la politikai 
cikket írnánk, ki tudnók mutatni , hogy a minisz-
ter je l lemében több ilyen ellentét is van. Pl. hogy 
földmivelési miniszter ugyan, mégis a magyar föld-
mívesnek igazán javát akar ja . Továbbá: születése 

óta kormánypárt i , de azért soha sem volt sine 
curá-ja. Azután meg, hogy miniszter lett ugyan, 
ele egy olyan ellenzéki politikus szerint, a ki azt 
vallja, hogy a kormánypár t i ságra való haj landó-
ság az ördögtől vagyon, tehát elfogulatlan biró 
ebben a kérdésben — sohasem strébereskeclett 
utána. 

Mi azonban nem politikai cikket i runk s 
mindezt — futólag — csak a miniszter jellem-
zése szempontjából hoztuk fel. Valamennyi ellen-
tétről azt szeretnők ugyan, hogy ne legyen ellen-
tét, hanem egymást kiegészítő két fogalom, de 
a kérdés, a melyre e helyen s ezúttal felelni 
akarunk, mégis csak a következőd liberalizmus 

IV 
és vallásosság kizárják-e egymást vagy nem ? 

E kérdést a miniszter, vagy most már hagy-
juk a minisztert, hanem mondjuk így: az egyluiz-
megyei gondnok komáromi beszéde kapcsán vet jük 
fel, a melyet olvasóink a politikai lapokból bizo-
nyára ismernek már. 

Az új gondnok az egyház első feladatául a 
valláserkölcsi élet felvirágoztatását állította oda. 
Később — inkább csak szónoki f iguraképen — 
azt mondta ugyan, hogy az állami szempont 
érvényesí tését kellett volna elől említenie, de 
beszédének e részében meg határozot tan kijelen-
tette, hogy a mennyiben valamely egyház — a 
református pedig e tekintetben kifogás alá bizo-
nyára nem esik — az ál lameszmének híve, 
annyiban számot tarthat az állam támogatására is. 
Hangsúlyozta természetesen azt is, hogy a val-
lásosságnak, a melyet az egyház ápolni hivatva 
van, távol kell lennie a felekezeti szükkeblüségtöl. 

E gondolatok, meg az a tény, hogy egy libe-
rális ember a valláserkölcsi élet felvirágoztatá-
sára ösztönöz, könnyűvé teszik feladatunkat , a 
mikor a fentebbi kérdésre válaszolni akarunk. 
Á dolog lényege ez: A liberalizmus és vallásosság 
csak akkor jönnek egymással ellentétbe, ha saját 
fogalmukkal jönnek ellentétbe. 

A liberalizmus is lehet álliberalizmus (pél-



dául Belgiumban), a mely az embert nemcsak 
a haladást és szabadságot gátló igák alól, hanem 
a Krisztus evangeliuma isteni tekintélye alól is 
ki akarja szabadítani, elfeledvén, hogy a Krisztus 
evangeliuma a haladás ós szabadság leghatal-
masabb biztosítéka. Viszont a vallásosság is lehet 
álvallásosság, a mely nem Isten gyermekévé, 
hanem elavult intézmények s ezek zsarnoki kép-
viselőinek rabszolgájává akarja tenni a vallásos-
ság örve alatt az embert. 

A valódi liberalizmus nem nélkülözheti a 
Krisztus evangéliumát, a mely, a hol igazán 
átmegy a nép vérébe (pl. Angliában), a conser-
vativizmust megfosztja ultramontán színezetétől 
ós mérgétől s a népélet hasznos, a rohamos 
haladást mérséklő, de okos reformokat egyálta-
lán nem gátló tényezőjévé teszi. 

Vajha erősödnék nálunk is az evangeliumi 
szellem! Akkor a liberalizmus is termékenyebb 
lenne s az evangeliumi moralitás követelmé-
nyeinek mind megfelelőbb. A liberalizmust ugyan 
egyáltalán nem azonosítjuk a jelen kormány po-
litikájával, ele a liberalizmus eszméjének is ve-
szélyére válhatik, ha pl. a kormány — a mit 
itt valláserkölcsi szempontból hozunk fel — a 
nép életét megmérgező pálinkaméróst nem kor-
látozza s bár a vasárnapi munkaszünetről szóló 
törvény szerint csak azokat a boltokat lenne szabad 
vasárnap nyitva hagynia, a melyeket a közélelme-
zés vagy más fontos okok miatt bezárni nem 
lehet, a pálinkás boltokat még vasárnap is nyitva 
hagyja. Mi szükség 1000-nél több pálinkás boltra 
csak Budapesten? Mi szükség arra, hogy kiállí-
tásunkkal kapcsolatban Ős Budavára adjon al-
kalmat erkölcsrontó mulatozásokra?! Mi szükség 
van arra, hogy prot. állami hivatalnokok, a mi-
niszterekkel élükön, nagy ünnepségek alkalmá-
val, nemzeti örömnapokon (pl. május 3-án ez 
évben) misére járjanak, más vasárnapokon peclig 
az evangelium hallgatására saját templomaikba 
se jöhessenek? Igazi, magasztos liberális szem-
pontból bizonyára semmi. A valláserkölcsi életet 
hiába ápolják a lelkészek, a mint a komáromi beszéd 
sürgeti, ha a világiak őket nem támogatják s ha 
az evangelium eszméit intézményekkel nem érvé-
nyesítik. Magyarországon a liberalizmusnak kell 
győznie, mert ha nem győzne, az ultramontaniz-
mus megbénítaná szellemi életünket. Hiszen szive 
mélyén sok római katholikus ember, kivált mű-
velt ember, még pap is, szívesen elengedné a 
pápa korlátlan zsarnokságát, meg a coelibatust, 
a mely intézmény a pápista papok minden er-
kölcsbiráskodását hatástalanná teszi, de a libe-
ralizmusnak az evangelium szigorú erkölcsiségét 
respectálnia kell, mert hiába vannak a szabad 
intézmények, ha a bennök élő egyéneket a bűn 

teszi rabszolgájává. Az evangeliumi lelkészek 
bizonyára hivek maradnak az állameszméhez is, 
a liberális eszmékhez is, de az állameszme érvé-
nyesítése alatt senki se' értse a hallgatag bele-
nyugvást mindabba, a mit az állam nevében 
egyesek rosszul csinálnak. Mint állampolgárok 
elfogadtuk minden utógondolat nélkül az új tör-
vényeket, önzetlenül, sőt áldozatkészséggel, de 
mint a Krisztus hívei a valláserkölcsi életet nem-
csak a nép közt, hanem a míveltek közt is 
ápolni s az evangéliumot érvényesíteni akarjuk, 
hogy ez az isteni, örök evangelium legyen nem-
zetünk életadó ereje. 

Akkor lesz minden magyar szabad szellemű, 
a mint a liberalizmus kivánja és erkölcsös, a mint 
az evangelium kivánja. Ma még a liberalizmus sem 
tündökölhetik igazi fényében s a vallásosságot 
sem hatja át a szeretet és szentség szelleme tel-
jesen. De eljő a kor, a mikor a szabadság és az 
istenfélelem testvérekül ismerik fel egymást s 
a magyar ember minden bűnt gyűlöl, de minden 
e m b e r t szeret. 

Sz. A. 

Egy század története dióhéjba szorítva a 
dunamelléki ev. ref. egyházkerület életéből. 

16SO—1780-ig. 

(Vége.) 

Az 1777-ik évben ugyanis a helytartótanács a váci 
püspökség információjára és sürgetésére rendeletet küldött 
Pestmegyéhez, melyben utasítja, hogy a Nagv-Kőrösre be-
állütatni szükséges parochus subsistenciájának megállapí-
tása céljából vizsgálatot eszközöltessen arra nézve, hogy 
milyen számmal vannak ott a pápisták. 

Az engedelmes megye azonnal el is rendelte a vizs-
gálatot s annak foganatosításával Erdélyi József kecske-
méti esperes-plébánost, Vida István szolgabírót és Balla 
Ignác esküdtet bízta meg, a kik 1778. jan. 14-én ponto-
san el is jártak küldetésükben. Nevezettek — vizsgálati 
jegyzőkönyvükben — csak négy pápista lakost tudtak 
ugyan kimutatni, de annál több ferdítés, nagyítás és hamis 
vádakkal próbálták beigazolni, hogy Nagy-Kőrösön égető 
szükség van a plebánus beállítására. 

A Deputatiónak a megyéhez beadott jelentésére 
azonnal felelt a városi és egyházi magistratus a követ-
kezőkben : 

»A főtisztelendő és Tettes Investigatoria Deputa-
tiónak négy propositiora való alázatos feleletei és 
reflexiói a nagykőrösi ref. ekklézsiának és Magis-
tratusnak. 

Primo: Hány házas-tüzes pápista gazdaszemély 
vagyon Nagy-Kőrös városában? 

Felelet: Vagyon négy személy vagy lélek pápista,1 

kik közül egyik nyomorult, házankint kolduló Faragó 
Györgynek felesége, ki egyedül maga személyében 
pápista, férje pedig református és gyermekük nincsen 
s nem is volt. A második Pécsi János; ez is csak 
maga személyében pápista, de felesége és egész 

1 1886-ig már 4884-re szaporodott a pápistaság. 



háznépe reformáta valláson vágynák. De Pécsi János 
oly tehetetlen állapotban vagyon, hogy a mint portio 
quantumnak több esztendőbeli laistromából kitetszik, 
három esztendőbeli quantumával tartozik eö Fölsé-
gének máig is, de tartozik a földesűri taxával is. 
A harmadik Kakas István; ez is csak maga szemé-
lyében pápista, öreg nyomorult ember, egész háza-
népe református. Ez is szegénysége miatt egynehány 
esztendőbeli quantumával tartozik ő felségének, a 
mint hasonlóképen ezt is — ha tetszik — a Tts 
Tiszteletes Deputatiónak az említett laistromokból 
megmutathatjuk. Ez is hasonlóképen több esztendő-
beli földesúri censussal tartozik. A negyedik lélek 
Bocsai Jánosné; ez is csak maga személyében pá-
pista s nemcsak négy esztendőbeli portióbeli quan-
tummal és földesúri censussal adós a laistromok 
szerint, hanem másoknak is tetemes summával adós. 

Nem titkolhatjuk pedig el a Tts és Tiszt. Depu-
tatiotul, hogy ezen négy személyek is nem született 
catholikusok, hanem mindnyájan tetemes excessusaik-
nak alkalmatosságával (melyek mindazonáltal a Tts 
és Tiszt. Deputatiónak tiszteletétül viseltetvén elhall-
gatunk, ha pedig méltóztatik úgy parancsolni, alá-
zatosan és hitelesen elő is adhatunk) tértek a róm. 
catholica hitre. 

Secundo: Hova szoktak isteni tiszteletre j á rn i? 
Erre alázatosan ezt feleljük: kinek-kinek szabad 

akaratjában volt odamenni, a hova tetszett, mivel 
mind Kecskemét, mind Cegléd városok nem tovább, 
hanem mintegy másfél órányira vannak Kőrös vá-
rosától; azonban midőn ezen városban katonaság 
quártélyban vagyon: olyankor vagy a Ns vitézlő 
Rendnek rendes papja, vagy annak kívánságára a 
városi Magistratus által Kecskemétről által hozat-
tatni szokott T. Páter franciskánus szokott isteni 
tiszteletet tenni. 

Tertio: Szükséges-e hogy Kőrösre r. katholikus 
atya behozattasson ? 

Felelet: Első punctumban kitett négy pápista lélekre 
nézve szükségtelen volna, mert ezen kevés számból 
álló személyeknek lelki szüksége a szomszédságok-
ban levő cath. lelkiatyák által az adófizető népnek 
terheltetése nélkül könnyebben kipótoltathatik. mint-
sem a plébános úrnak s hozzátartozandóknak inter-
sentiója és a sokféleséges drága épületeknek építése. 
Ha kik pedig lehetnek némely jövő s menő, vagy 
pedig két-kézi munkára idejövő, de csak ideig-óráig 
mulatozó pápista személyek: ezekre nézve is szük-
ségtelen a plebánus úrnak inductiója. Mert egy az, 
hogy ezen jövő s menőkben semmi stabilis fundusa 
plebánus úr subsistentiájának nem lehetne; más az, 
hogy azok ma itt vagvnak, holnap másuvá szoktak 
menni. De ide járul az is, hogy ő Fölsége kegyes 
intimátumában az ilyenekre semmi reflexió nincsen, 
hanem csak csupán a domitilliatusokra, úgymint, kik 
azon úrnak subsistentiájára concurrálhatnak. 

Továbbá nem is lehet feltenni, hogy ezen négy 
itt lakos pápista személyekre nézve a Tiszt. Clerus-
nak rendes praxisa szerint is szükséges volna ple-
bánus úrnak ide szerkesztése. Mert mi az oka? mi 
ugyan csekély értelmünkkel által nem láthatjuk, hogy 
csak a szomszédos helyekben is, ú. m. Törtely en, 
Ujszászon, Györgyén és Famoson, melyek csak 
ezen Tts Ns Pest vármegyékben és nem igen messze 
tőlünk számláltatnak, de mely egész helységek csupán 
pápistákból és sok száz lelkekbol állanak, mégis 
szükségtelennek ítéltetik, hogy ezekben plebánusok 

legyenek és pedig vagy azért, mert illendő módon 
egy Tiszt, atyát el nem tarthatnak, vagy azért, hogy 
velük szomszédkodó helységekben isteni tiszteletnek 
okáért könnyen elmehetnek. Már pedig akármelyik 
vétetődjék fel ezen okok közül, még csak proportiót 
sem lehet gondolni ezen nálunk lakozó négy szemé-
lyekre nézve. 

De azt sem lehet mondani, hogy valami szomszéd 
pápista falura nézve, a mely talán filiálisnak Kőrös-
höz applikáltatnék. szükség volna az említett intro-
ductió, mert mi hozzánk közelebb való plebánus 
nélkül helység nincsen mint Törtely; de Törtely is 
vagyon hozzánk két órányira. Abony városa pedig, 
melynek most is filialisa Törtely, csak egy fertály 
vagy legfeljebb félórányira vagyon. Tudnivaló pedig, 
hogy Abonyon rendes catholicus plébánus vagyon. 

Quarto: Végső cikkelye a kegyes intimatumnak 
ez: Hogyha Nagy-Kőrösön pápista pap behozattatna, 
annak és hozzátartozandóinak, honnét, minémű és 
mennyi esztendőnként való jövedelmek vagy fize-
tésük lenne ? 

Felelet: Tudnivaló hogy mind a cath. plebánus 
úrnak, mind mesternek, és ha kik mások még hozzá 
tartozandók lehetnek, állapotjukhozillendő ház, szántó-
föld, kaszáló, rét és salarium szükséges. 

A mi a házat illeti: a Communitásnak semmi 
házai nincsenek azokon kívül, melyek a vitézlő Bend 
számára — mondhatjuk sok és interesre kölcsönzött 
pénzzel — építtettek,1 de a melyek magának a 
katonaságnak szükségeire és így a Felséges királyi 
szolgálatokra nézve is kevesek, a mint ezt Tts Ns 
vármegyénk tisztjei is jól tudják; más házaknak 
pedig mindnyájoknak rendes gazdájuk vagvnak. 

Mi a szántóföldet s kaszálót illeti, azokra nézve 
hasonló a consideratio, úgymint melyeknek régi és 
törzsökös gazdái vágynák és melyeket azon gazdák 
nagyobbrészint drága pénzeken szerzettek. 

De valamely belső intravillanus fundussal is hogy 
szolgálhassunk, semmi módját nem látjuk, mert a 
mi egész belső coloniánk lakosokkal annyira tel-
jes, hogy a házak sűrűsége miatt csak a tűzbeli 
veszedelmektől is alig vagyunk bátorságosok. De 
magunk városunkbeli ház nélkül való lakosok közül 
hihetetlen, mely sokan instálnak házhelyekért, de 
kiket — ámbár itten született régi törzsökös familiák-
ból legyenek — mégis üres válaszszal kénytelenít-
tettünk elbocsátani. E mellett az egész városnak min-
den intravillái. fundusai a földesurak között indivise 
vannak és in confusio birattatnak, kövelkezésképen 
azoknak hírek nélkül — ha mindjárt valamely üres 
fundus volna is — nem szolgálhatnánk. 

Semmi egyéb üresség egész városunkban nem 
találtatik a mi rendes és hetivásárainkra rendeltetett 
piacunkon kívül. De egy az, hogy azon hetivásá-
rokat, következésképen azoknak helyeiket is Ő Fel-
sége kegyelmes privilégiuma mellett bírjuk; más 
pedig az, hogy ezen népes városunk az itt környül 
fekvő helységeknek mintegy emporiuma levén, min-
den héten kétszer esni szokott hetivásárunkra annyi 
szekerek szoktak concurrálni, melyeknek piacink 
szoros capacitása miatt az utcákon kelletik meg-
állani. 

Nincsen egyéb hátra a behozatni kívánt Tiszt. 

1 Kanszentmiklóson, Karcagon szinte a katonatiszti lakásokat 
— kényelmes és nagy fundussal rendelkezőket — szemelte ki a 
klérus a becsempészendő plébános számára. 



plebánus úrnak salláriumán kívül, melyre semmi 
fundus mi nálunk egyéb nem találtatik a sedecimán 
kívül, mely is áll 92 írtból, és a melyet eddig alpári 
plebánus úrnak adott a venerabile váci consistorium. 
Mert azon feljebb említett négy domiciliatus szegény 
személyeknek minden tehetségek is alig volna elég 
annyiszor említett Tiszt, plebánus úrnak és hozzá-
tartozandóknak csak egy esztendeig való intersen-
tiójára is. Azok pedig, a kik csak jövők s menők, 
és valamely manualis munkára városunkban elfor-
dulnak, de kik ő Felségének kegyelmes ideális, és 
1772-dik esztendőben költ parancsolatja szerint is 
domiciliatusoknak nem tartathatnak, és a harmadik 
punctumában azon parancsolatnak világosan contra-
distingváltatnak; továbbá ezekkel együtt a sub ira A. 
városunkban néha tartózkodni szokott hét vagy nyolc, 
több vagy kevesebb szolgák közül is hogy plebánus 
úr intersentiójára legkisebb succursus legyen, gon-
dolni sem lehet, mert a kinek mas ád mindennapi 
kenyeret és ruházatot, hogy fogná az plebánus urat 
segíteni. Ha pedig a T. T. Deputatio a mi animarum 
conscriptiónkban netalán kételkednék, annak con-
scriptiók originálását is alázatosan communicalni 
készek vagyunk. 

De mindezek — a mint mondánk — mint nem 
domiciliatusok ő Felsége mostani intimatumának 
nem céljai. 

Ezek valának a mi eddig való alázatos, és a dol-
gok valóságán fundáltatott feleleteink. De ezek mel-
lett bátorkodunk minden tisztelettel és alázatossággal 
a T. T. Deputatio előtt könyörögni, hogy itt szükség 
nélkül való levén, sőt a közjónak ratióból derivált 
okokból, ügy látszik, nem levén megegyező a mi 
hozzánk kivánt T. plebánus úr introductiója : méltóz-
tasson továbbra is régi állapotunkban való meg-
maradásunkat maga kegyessége szerint allaborálni. 
Mert nem titkolhatjuk el, hogy méltán félünk — más 
ilyeténforma helységek példáiból is szomorúan tanít-
tatván — hogy azon belső és több száz esztendőktől 
fogva usualt békességünk sokféle módokon, talán 
olvaténokon is, melyet vajha fájdalmasan másokon 
ne tapasztalnánk, de melyeket a T. T. Deputatio 
tekintetétől viseltetvén mély alázatossággal elhallga-
tunk, kétségkívül turbáltatni fog. Mely csendesség és 
abból folyó természeti öröm, de azzal egybeköttetett 
maga javaiban tetemesebben való gyarapodás vala 
pedig ez oka egy részről, hogy ennyi ezredmagunkkal 
a F. királyi felsőbb szolgálatot mind magunk eddig 
végbevihettük, mind kegyes eleink csak a mult 
században, midőn alsó részén ezen országnak alig 
levén két-három tetemes városok Szegedig és Aradig, 
minden vecturákat a szomszéd két várossal együtt 
hűségesen viseltenek. Ez vala az oka, hogy csak 
ezen seculumnak elején s a múltnak végén a kegyet-
len pogánynyal levált hadakozások alkalmatosságával 
ingyen minden imputatio nélkül igen nagy örömmel 
és F. koronás fejeinkhez mulhatlan s legfelsőbb 
hűséget parancsoló vallásunktól ösztönöztetvén, a 
királyi és császári armadának mind naturálékban 
mind pedig készpénzben csaknem harmadfélszázezer 
forintokat ajándékozhattak. 

Ezeket, ha felhányásból vagy dicsekedésből hoz-
nánk elő, vétenék alázatos jobbágyi kötelességünk 
ellen; nem is ezen okból cselekeszszük, az Isten 
kegyelmesen ójjon bennünket, mert valamik vagyunk 
és valamivel bírunk, Ő Felségekért — kiket az Isten 
örömünkre örökkétartó maradékiban sok győzelmek-

kel tetézzen — feláldozni készek vagyunk. Hanem 
csak a T. T. Deputatio előtt alázatosan esedezünk, 
méltóztassék ezen régi őstől reánk maradott alázatos 
szolgálatinkat és ezeknek természeti okait, valamint 
a mi belső békességünk megmaradását kegyes refle-
xióba venni. Sőt, ha valamit ér a T. T. Deputatio 
és ő Felsége kegyes színe előtt ennyi népnek csen-
dességben való megtartása és abból következő, de 
egyenesen ő Felsége szolgálatira célzó minden dol-
gaiban nagyobb és előmenetelesebb habitatiója; ha 
valamit ér azon sok inquietatiónak — melyektől 
félünk — consideratiója. sőt azokból való kimene-
kedésünkre természettel szükséges kötelességeinknek 
és fáradságainknak — melyekkel lassan-lassan ener-
váltatnunk kelletik — meggondolása; ha valamit ér 
a mi gyermekeinkkel együtt való ilyetén, ámbár 
szegény, de igen hűséges o Felsége jobbágyainak 
esedezése és könyörgése: méltóztassék — mondjuk — 
mind feljebb deducalt feleletünket az investigationalis 
munkához adnectálni és felsőbb instantiákhoz fel-
küldeni, mind pedig sok kárunkkal és szomorúsá-
gunkkal összekötendő bajainkat, melyeket bizonyára 
a mások példájuk szerint bennünket követhetnek, 
kegyesen elfordítani.*1 

Ezen feleletnek a megyéhez beadása után 1778. 
mart. 25-én a királyhoz is nyújtott be a város egyházi 
és világi elöljárósága egy folyamodványt, melyben elég-
ségesen megbizonyítván a plébánus Kőrösre beállításának 
szükségtelen voltát, nagy alázatossággal könyörgött, hogy 
a nagy meritumú város ok nélkül való költekezéssel ne 
terheltessék, s a közönség régi szép békessége minden 
háborítástól menten továbbra is meghagyassék. Haszon-
talan volt azonban a kérés és könyörgés: Kőrös plébánus 
nélkül tovább nem maradhatott. Irtani nem lehetett benne 
az eretnekséget, tehát nyakukra kellett ültetni a kálvinis-
táknak a pápistaságot. 

S ezzel a felsőbb pártfogás mellett nyíltan működő 
erőszak nálunk körülbelül véget is ért. 

II. József türelmi parancsa megjelent s a sokat szen-
vedettekre egyszerre jobb idők, nyugalmasb napok virad-
tak. Ennek egyik jelzője a következő szűk szavú 

Currens. 
Felséges Helytartótanács parancsolja: 
1-o. Hogy ennekutánna a helv. és aug. Confessión 

levő atyafiaknak Prédikátor urai azon pásztori hiva-
talra alkalmaztassanak. 

2-o. Ennekutánna helv. és aug. valláson levő Prédi-
kátor uraknak Tts Ns vármegye passualis levele nél-
kül szabad menetel engedtetik. 

Izsák die 16 febr. Anno 1782. Sütő József, v. 
szolgabíró. Földvárt) László. 

T Á R C A . 

K ö r l e v é l * 
a felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegyében hivataloskodó lelkipász-

torok, tanítók s egyházi elöljárókhoz. 

Kedves Atyámfiai! Szeretett testvéreim az Úrban! 
»Kegyelem; néktek és békesség az Istentől, a mi Atyánk-
tól és az Úr Jézus Krisztustól!« az apostol ezen szavai-

1 Pestmegyei levéltár. Polit. acták. VIII. csomag. 
* A nagy buzgalmú esperes ez első körlevelét — a részle-

tes intézkedések elhagyásával — jónak látta közölni a Szerk. 



val köszöntelek, üdvözöllek Titeket most, midőn, mint a 
felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegyének megválasztott, s 
Isten kegyelméből törvényesen beiktatott esperese szólha-
tok Hozzátok. 

Tudjátok kedves Atyámfiai, mily nagy csapás, mind-
nyájunkat megrendítő esemény, b. e. Lukács Ödön espe-
resünknek, az élete delén levő, munkabíró, nagytudományú 
és ékesen szóló esperesnek véletlen és váratlan bekövet-
kezett halála idézte elő ezen változást. Kevesen lehetnek 
köztünk, főleg az idősebbek között, a kik azt ne hittük 
volna, hogy a nagy testi és lelki erővel ékeskedő férfiú 
fog bennünket örök nyugvó helyünkre kisérni. 

Mi véges elméjű emberek így hittük. De az örök 
bölcseségü Isten másként intézkedett. Ő elment előre, s 
mi itt maradtunk könyezve, zokogó fájdalmunkkal, keserű-
ségünkkel gyászolva a nagy veszteség felett, hordozni az 
élet terhét, védelmezni, munkálni az anyaszentegyház ér-
dekét s imádkozva, hogy : »az Isten, a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak Atyja, az irgalmasságoknak Atyja és minden 
vigasztalásnak Istene minket vigasztaljon minden háború-
ságunkban, hogy mi is vigasztalhassuk minden nyomorú-
ságba esetteket azzal a vigasztalással, melylyel minket az 
Isten vigasztal« (II. Kor. I. 3, 4.). Óh nyugtasson, vigasz-
taljon meg minket is gyászoló testvéreit, vigasztalja meg 
gyámol nélkül maradt szeretteit is az isteni kegyelem. 
Neki pedig mutassa meg az ő irgalmasságát, kegyelmes-
ségét. Porai nyugodjanak békében, csendesen. Emlékezete 
legyen közöttünk áldott. 

Szeretett testvérek! Miután a presbyterium szava-
zata engemet jelölt ki s ültetett az üresen maradt espe-
resi székbe, első, kedves kötelességem, hogy ezen elhivat-
tatásért, megtiszteltetésért hálás szívvel köszönetet mondjak 
a testvérek, az atyafiaknak, s azon Ígéretet teszem, hogy 
Istenben, lelkipásztortársaim, a t. tanító s elöljáró urak 
szeretetében, jóakaratában, támogatásában bízva, a munkát 
megkezdem s Isten segítségével, testi és lelki erőimtől 
telhetőleg híven, igazán, a törvények alapján folytatom! 

A mező, melyen együttesen kellend munkálkodnunk, 
nagy. A munka sok. Jézus és az ő előadásai, tanításai és 
ő utána az apostolok, az evangéliumokban és az apos-
tolok írásaiban kijelölték a mezőt és a munkát, elénk 
állították a célt, mely felé futnunk kell. Egyházi törvé-
nyeink és rendtartásaink, presbyteri egyházszervezetünk 
körülírják a végzendőket is, a módokat is, de alig tudnók 
azokat mind részletezni! Egy szó mindent kifejez : Isten 
országának terjesztése, fejlesztése, megvalósítása a teen-
dőnk, a kötelességünk. Elkövetni mindent, egészen az ön-
feláldozásig az emberiség boldogsága- és idvességeért, mint 
fejünk: a Jézus és az apostolok cselekedtek. 

Istenért, Egyházunkért, Hazánkért kell munkálkod-
nunk, s akkor az egész emberiség szent ügyét, fejlődését, 
művelődését, haladását előmozdítottuk. Ezen eszményi, 
magasztos szent hivatás és munkához az én erőm bizo-
nyára gyarló, gyenge; de az Istent fogom kérni buzgó 
imáimban, esedezéseimben, lefektemben, felköltömben, hogy 
ő dicsőítse meg az ő erejét az én erőtlenségemben, és 
szerető szívvel, testvéri indulattal kérem a Ti támogatás-
tokat kedves Atyámfiai. Igen! mert a valóságban is, a 
törvények szerint is, az esperes csak felügyelője, ellenőre 
a munkások seregének, a felügyelete, kormányzata alá 
tartozott egyházmegyének egyes egyházaiban, gyülekeze-
teiben szeretett testvéreim!. . . A mi egyházainknak, gyü-
lekezeteinknek, egyházi törvényeink és szabályaink s a 
nagy Kálvin által megalkotott presbyteri egyházszervezet 
szerint autonómiájuk, önkormányzatuk van. Első sorban 
minden gyülekezet a saját maga által választott egyházi 

tisztviselők által, maga kormányozza magát, a gyülekezet 
által választott lelkipásztorral az élén. Felséges hivatás, 
dicső és igazi, Isten képére teremtett, szabad emberekhez 
egyedül illő kormányzási rendszer . . . De igen nagy fele-
lősséget is hárít, ez az önkormányzat a választottakra, a 
kormányzókra szeretett testvéreim! Az egyháznak feltét-
len odaadó szeretete, az egyház ügyei, felvirágoztatásáért 
való önzetlen munkásság, kegyesség, isteni félelem, val-
lásosság, példás élet kívántatik meg az önkormányzat 
mellett az egyház vezetőitől, lelkészei, tanítói, gondnokai, 
presbyterei és minden elöljáróitól. És ha ezen Krisztusi, 
keresztyéni erények és nemes tulajdonok megvannak az 
elöljárókban, akkor egyházias, kegyes, vallásos, istenes, 
példás lesz a gyülekezetekben az egyesek és a családok 
élete is. s megelégedett és boldog leend az egyes és meg-
elégedett, erényes, boldog lesz a család, virágzó lesz a 
gyülekezet élete, s ebben lesz elérve az istenországi élet 
e földön, az egyes gyülekezetekben, a mi célja egyházi 
életünk, ténykedésünk és munkásságunknak és ez által 
boldogítani fogjuk a mi rajongásig szeretett földi hazán-
kat s imádott magyar nemzetünket is Atyámfiai! Ennél-
fogva nemcsak a gyülekezet lelkipásztoraitól, hanem ta-
nítóitól, minden elöljáróitól megkívánja az evangelium, 
hogy: »úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, 
hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a meny-
nyei Atyát« (Máté 5,16.), nemcsak a lelkipásztortól, hanem 
épen a kálvini egyházszervezet szerint, egyetemes papság 
elveinél fogva a tanítóktól és minden egyházi elöljárók-
tól megvárja Pál apostol, hogy: »mindenestől fogva min-
denik magát például adja a gyülekezetnek* (Titus 2, 7.), 
mint a kik Péter apostol szerint: »az Isten seregének 
tüköréi* (I. Pét 5, 3.). 

Ezek után én, mint az Atyafiaknak ez idő szerint 
választottja s testvérök az Úrban, csak arra hivom föl az 
első alkalommal az egyes gyülekezetek elöljáróit, vezetőit, 
kormányzóit, hogy ezen apostoli intelmeket folyton szemeik 
előtt tartsák s kövessék; legyenek példák, tükörök a hit-
ben, szeretetben, reménységben, megbocsátásban, a mun-
kában, az anyaszentegyház javáért, Istennek dicsőségére. 
Legyenek főleg az elöljárók támogatói, buzgó követői, hü 
támaszai és társai a lelkipásztoroknak, minden az egyház 
és egyes hívek javát, boldogulását célzó törekvéseiben 
mert csak így épülhet az istenországi életnek eszköze a 
földi, a helyi anyaszentegyház; így virágozhat fel minden 
községben a gyülekezeti élet az egyetemes magyar ref. 
ker. egyház díszére és örömére s a hazának is boldo-
gítására. 

Ennélfogva, főleg e mostani kissé nehezebb időkben, 
az elöljárók tanácsaikkal és példáikkal álljanak ott a téve-
dező, az ingadozó, a hitökben tántorgó egyháztagok mel-
lett, hogy a Jézus Krisztus tudományától, az egyháztól 
el ne tántorodjanak, el ne idegenedjenek. A lelkésznek az 
ingadozókat bejelentsék, sőt a lelkész fölhívására és veze-
tése alatt készséggel csatlakozzanak mindenféle helyi val-
láserkölcsi szellemi vagy még az anyagi előnyöket célzó 
egyesületek és kisebb-nagyobb társulatok alakítására is. 
Tartsunk össze, mert ebben vagyon az erő, a mint bölcs 
Salamon mondja: »a hármas kötél nem hamar szakad 
el« (Pred. 4, 12.). Gondoljunk egyházunk zivataros szá-
zadaira, az üldöztetés, elnyomatás gályarabság sötét nap-
jaira, midőn vallásunkat, egyházunkat csak a rettenthe-
tetlen bátorság, az Isten igazságában vetett hit és az 
összetartás s a kitartás mentette meg nemcsak magának 
az egyháznak dicsőségére, hanem a hazának is javára és 
az emberiség boldogítására. 

Ugyancsak az egyház elöljáróitól függ az ő buzgó-
ságukon, jóakaratukon, példaadásukon fordul meg, hogy 



az egyház tisztviselőinek, lelkészei és tanítóinak fizetések 
pontosan beszedessék és kiszolgáltassék, hogy így egész 
szívvel, lelkesedéssel és odaadással az egyház felvirágoz-
tatására, az egyes hívek boldogítására, a gyermekek taní-
tás, nevelésére szentelhessék erejüket, idejöket és egyedül 
tanulmányaiknak élhessenek, melyből a gyülekezet tagjait 
szellemiekkel táplálhassák. 

A lelkész és az egyházi elöljárók ébersége, egyetértő 
munkássága s buzgólkodása által jó rendben tarthatók az 
Istenháza, a temploma, az iskolák, a papi s tanítói laká-
sok, melyeknek rendben léte után ítéli meg nemcsak az 
illetékes egyházi felsőbbség, hanem akármely a községen 
átutazó idegen is az egyház elöljáróit, azok lelkesedését 
és buzgóságát, tevékenységét is. Ezért is óhajtom egyéb 
okokon kívül, hogy a gyülekezetek elöljárói az egyházi 
épületek rendben, tisztán tartására nagy gondot fordítsa-
nak s a tisztántartást kisebb és nagyobb javításokat ide-
jében eszközöljék, hogy e részben más felekezetűek megett 
háttérbe ne maradjunk! . . . 

Arra talán felesleges is nálunk magyar reformátu-
soknál fölhívni a presbyteriumok figyelmét, hogy az isko-
láztatásra, a nevelésügyre kiváló gondot fordítsanak. A 
nevelésügy tanulmányaim s tevékenységeimnek mindig 
kiváló tárgya volt; a mi minden reform, kálvinista em-
berrel így volt mindig s így van ma is. Ezt indokolni is 
felesleges volna. Csak azt jegyzem meg, hogy annak oka, 
mikép az ország első tudományos testületében, az aka-
démiában és más tudományos testületekben olyan sok 
ref. ember szerepel s előkelő magas hivatalukban is oly 
sok kiváló reform, vallású ember van alkalmazva, arány-
lag több, mint más felekezetből és hogy még az egyes 
polgári községeknél is az elöljárók a ref. hitsorsosaink 
közül kerültek s kerülnek, s kívánatos, hogy jövőben is 
kerüljenek ki s valamint szellemi fölényünket, befolyásun-
kat eddig fentarthattuk s jövőre is fentarthassuk, ennek 
oka iskoláztatásunkban keresendő s jövőre is ez lehet az 
egyedüli eszköz a fölény megőrzéséhez! 

Bizonyára mi az egyházi élet terén eszményekért, 
ideálokért, valláserkölcsi, szellemi, hazafias, emberi magasz-
tos célok eléréséért küzdünk, dolgozunk: Isten, vallás, egy-
ház és hazáért! ,v 

Ezen küzdelem s munkában versenytársakkal talál-
kozunk : a más felekezetű testvéreknél és az iskoláztatásra 
nézve az államnál is, hit- és polgári községeknél is. A 
verseny, ha nemes, az mindig üdvös. Minden felekezet 
Isten dicsőítését tűzte ki célul, csak az eszközökre nézve 
különbözünk; tehát bennök is, míg minket nem zavarnak 
és nem háborgatnak, ellenünk nem törnek testvéreinket 
szemléljük, s a mit tőlük várunk, azt velők szemben mi 
is megtegyük. Ezt kívánja a lelkiismereti, a szólásszabad-
ság és a szabadvizsgálódás nagy elve, melyeknek mi szinte 
letéteményesei és szószólói, képviselői voltunk eddig, s 
mely elvekért dicsőült őseink nyugalmukat, vagyonukat, 
véröket és életöket feláldozták s a melyekben nyomdokai-
kon kell haladni nekünk is. 

Különösen kihat a verseny az iskola életére ! atyám-
fiai ! Fentartani itt is, mint egyházi téren, a positiókat, 
fejleszteni egyházi és iskolai életünket, intézményeinket, 
mint a szabadelvűség és hazaszeretet várait mindnyájunk-
nak főkötelességünk . . . De e téren a munka egy kissé 
meg van könnyítve, mivel az állam segélyünkre jön; hiszen 
látja, hogy ha valaki e széles, szép hazában, hát mi, ma-
gyar reformátusok az ő javát és boldogulását munkáltuk 
mindig s munkáljuk ma is. Reform, középiskoláink között 
már alig akad kettő, három, a mely igénybe ne vette 
volna az állam segélyét; de azért ref. jellegét megőrizte. 

Most rendre veszik igénybe a segélyt — szerintem helye-
sen — az elemi iskolák. ígérve van a segedelem, a tanító-
kon kívül a ref. egyház nyomorgó, de a hazaszeretetben 
senki emberfia által soha felül nem mult kálvinista lelki-
pásztoroknak is. Atyánkfiai! Egyházi hatóságunk őrködik, 
hogy e segélyek által autonomiánk csorbát ne szenvedjen. 
De hogy népünkön, híveinken is segítsünk, meg a nyomorgó 
lelkészek és tanítóinkon is, ezen segélyektől ne idegenked-
jünk. Nagyon nehezen várják azt sokan, a kik már régen 
kiérdemelték, a lelkészek és tanítók! Hogy rajtuk segítve 
legyen, ha Isten megtart, én résen állok s fent és alant 
rajta leszek; de erre hívom föl a gyülekezetek őrállóit, 
hittestvéreinket, atyánkfiait is! Mivel azt tartom, hogy: 
méltó a munkás a maga jutalmára (Luk. 10, 7.) s bizony 
ma, főleg ma oda özönlenek az emberek, hol a munkát 
jobban jutalmazzák és a lelkészi, meg tanítói tisztes állá-
sokat, a csekély fizetés miatt, mind kevesebben és keve-
sebben keresik fel. Tehát, ha másként nem segíthetünk, 
vegyük igénybe az államsegélyt, a mint én ezt esperesi 
beköszönő beszédemben bővebben is kifejtettem. Ezek 
mellett azonban munkánk és küzdelmünk célja eszközei 
mindig eszmények legyenek, a mint isteni, magasztos a 
hivatás, melyet az egyházi élet körében betölteni hivatva 
vagyunk már az által, mert lelkipásztorok s tanítók és 
egyházi tisztviselők vagyunk. 

Ilyen elvek, nézetek, eszmények, célok fognak enge-
met vezérelni és sarkalni esperesi működésemben szeretett 
hittestvéreim, kedves atyámfiai az Úrban! 

Ezen istenes munkához kérem én Isten segedelme 
mellett, testvéreim, lelkipásztortársaimnak, a t. tanító, gond-
nok és presbvter uraknak s minden egyházi elöljáróknak 
a támogatását, segédkezését s főleg kérem azt, hogy az 
autonom jogokkal s hatáskörrel bíró egyes gyülekezetekben 
igyekezzünk mindnyájan teljesíteni kötelességünket, hogy az 
esperes felügyelői, ellenőrzési munkája minél kellemesebb 
legyen, hogy elmondhassam az írás szavaival, mikép: 
»az én terhem könnyű és az én igám gyönyörűséges* 
(Máté XI. 30.). 

Ilyen érzelmekkel és gondolatokkal köszöntöm ezen 
alkalommal, midőn esperesi minőségemben először van 
alkalmam és szerencsém szólani, az atyafiakat, az én 
testvéreimet és az Isten és az ev. ref. keresztyén anya-
szentegyház építésének nagy munkájában társaimat s az 
fsten áldásáért esedezem lelkipásztortársaim, a tanítók, 
gondnokok, presbvterek, általán minden egyházi elöljárók 
munkásságára és a gyülekezetekre, az azokat alkotó ref. 
ker. családokra s az anyaszentegyháznak minden igaz 
tagjaira és kicsinyeire, elöljárói és közrenden levő tagokra, 
hogy szeretettel, egyetértéssel munkálván egyházunk javát, 
békés, fejlődő, virágzó egyházakat lássunk magunk körül 
s buzgóságtól és hálás érzelemtől dobogó kebellel mond-
hassuk el a nagy apostollal: annak, a ki egyedül bölcs 
Isten és a ki igazgat mindeneket, dicsőség a Jézus Krisz-
tus által mindörökké. Ámen. 

E körlevél a presbyteriumok teljes ülésében felolva-
sandó és a körlevelek jegyzőkönyvébe maradandólag be-
illesztendő. Nagy-Kállóban, 1896. július 30-án. 

Teljes tisztelettel vagyok 
Görömbei Péter, 

felső-szabolcsi esperes. 



KÖNYVISMERTETÉS. 
»A Bethlen-kollégium legújabb története*. Magyarország ezer-
éves fennállásának ünneplése alkalmából kiadta a főiskolai elöl-
járóság. Nagy-Enyed, Cirner és Lingner könyvnyomdája, 1896. 

298. lap. 

(Folytatás és vége.) 

Az előbbinél nem kevésbbé érdekes és jelentékeny 
az ifjúsági egyesületeket tárgyaló IX. sz. Mikor a nagy-
tekintélyű Aranka György az 1791. évi erdélyi diétán 
lelkes mozgalmat indított az általa tervezett Erdélyi Ma-
gyar Nyelvmívelő Társaság érdekében: ennek hatása alatt 
a Bethlen-kollégium kebelében egy általános ifjúsági kör 
alakult, melynek már 1792-ben jelent meg az első kiad-
ványa ily cím alatt: »Próba, mellyet anyai nyelve' Tanu-
lására tett a Nagy-Enyeden tanuló ifjak közt fennálló 
Magyar Társaság«. Az önképzőkör a szabályszerű formá-
ban csak 1859-ben alakult meg. a mely megalakulás fő-
ként a Dunamellék kiváló püspökének, Szász Károlynak 
az érdeme. Az ifjúság sokáig fentartott egy, a céljait szol-
gáló, s »Haladjunk* című kéziratos lapot. A kör jelenleg 
is fokozatosan halad a fejlődés útján. 

1872. óta, dr. Kovács Ödön, a kollégium ország-
hirű tanára kezdeményezése folytán theologiai önképző-
kör alakult az intézet kebelében. Nem megvetendő moz-
zanat volt a kör életében, az 1877. év folyamán, az az 
újítás, mely szerint a tagok közt egy bizottság alakult, s 
e bizottság minden egyes tagjának feladatai közé tarto-
zott az. hogy prot. egyházi lapjainkat folytonosan figye-
lemmel kisérje s egy-egy theologiai tárgyú közleményről 
havonként tegye meg jelentését a kör gyűlésén. Ebből ki-
folyólag nem egy cikk felett rendkívül gyümölcsöző viták, 
eszmecserék jöttek létre, s a mellett a theologus ifjak is 
folyvást tájékozva voltak az egyházi lapjainkban koron-
kint fölvetett kérdésekről. Ez fontos újítás volt Enyeden 
a theologiai önképzés terén, ha meggondoljuk, hogy ma-
gyarországi theologusaink egy része egyházi lapjainkat is 
alig-alig ismeri; a theologiai önképzőkör-félék pedig sehogy 
sem tudnak zöld ágra vergődni. A nagy-enyedi theologiai 
önképzőkör virágzását élénken bizonyítja az is, hogy 
1886-ban 500 frttal az EMKE alapífó tagjainak sorába 
léphetett. 

Ezzel végeztünk a monografia első részének ismer-
tetésével. A második rész a jogi tanfolyam, a theol. aka-
démia és a tanítóképző részletesebb tárgyalásán kívül 
inkább a száraz, statisztikai adatokra szorítkozik. Általá-
ban az egész mű előadása, vázlatos természetéből kifolyó-
lag, inkább statisztika, sem mint valódi, rendszeres tör-
ténetírás. Épen azért, mint ilyes esetekben történni szokott: 
az olvasó sok helyen teljesen magára van utalva, hogy, 
ha van kedve és türelme hozzá, a száraz adatokból vonja 
le a maga részére a konzekvenciát. 

A kollégiumban 1792—1869-ig állott fenn a jogi 
tanfolyam; csak 1848—61-ig, a szabadságharcot követő 
nehéz, nyomasztó évek súlya alatt volt kénytelen szüne-
telni. A híres Szász Károly, ki alatt fénykorát élte a 
nagyenyedi jogi tanfolyam, 1821—37-ig tanított a tan-
széken. A tanfolyam csak 1864-ben emeltetett négy évessé, 
de már így átalakítva nagyon rövid élete volt, mert Gyar-
mathy Samu és P. Szathmáry Károly távozásával tel-
jesen megszűnt Enyeden a jogi tantárgyak előadása. Az 
1864-iki rendszer szerint az első és másodéves joghall-
gatók kötelesek voltak hűségesen tanulni nevelés- és okta-
tástant. latin és görög irodalmat is, mely körülmény foly-
tán az erdélyi főiskolák jogi tanfolyamai a szakszerűség 

tekintetében méltán jöhettek kifogás alá. Enyeden, míg a 
főiskolában rendes tanárok adták elő a jogot, évenkint 
pályázatokat hirdettek a jogtudományok köréből, s e pályá-
zatokon az egész ifjúság részt vehetett. Érdemes megfigyelni, 
hogy 1862-ben, 1864-ben és 1868-ban theologusok vitték 
el a jogi pályadíjakat. 

Monográfiánknak kétségen kívül legjelentékenyebb, s 
igazi történetírói objektivitással megírott fejezete az, mely 
a nagyenyedi theol. akadémia élettörténetét tárja elénk, 
kezdettől fogva egész a mostani háborús időkig. Szinte ki 
lehet éreznünk e sorokból, hogy a szerkesztő-kéz nem kis 
súlyt fektetett erre a fejezetre, mely a jelenben, a köz-
elmúlt napok eseményei után többszörösen aktuális jellegű. 

A fejezet írója szerint az erdélyi reformátusoknak 
1848-ig nem volt theol. akadémiájok. Ez ideig a négy 
erdélyi kollégiumban csak 12 éves tanfolyam állott fenn, 
s így természetesen Kolozsvárott is. A centralizáló törek-
véseket a tanügy rendezése végett 1842-ben, a gr. Mikó 
Imre elnöklete alatt kiküldött bizottság indította meg azon 
javaslatával, hogy a theologia Enyedre összpontosíttassék. 
Tizenkét év múlva, 1854-ben a tervbe vett központi pap-
növelde ideiglenesen Kolozsvárit állíttatott fel, s ez inté-
zet 1854. novemberben itt nyilt meg »Az erdélyi ev. ref. 
nagyenyedi papnövelde* cím alatt; tanárainak fizetését 
pedig a nagyenyedi iskolai alapból fedezték. A szeminá-
rium 1862-ig maradt Kolozsváron, mert ez év őszén vissza-
költözött Enyedre, 19 theologussal, de már 1863-ban 
36 hallgatója volt a theologiának. Könyvünk ezután az 
ez időszakban előadó tanárok életrajzának és működésé-
nek vázlatát adja. Fölemlítjük itt közülök Hegedűs Jánost. 
Garda Józsefet, Décsey Károlyt stb. 

A 70-es évek elején beállott vagyonügyi válságok 
vetették el azon, oly sok küzdelembe és háborúságba ke-
rült tervnek a magvait, hogy az enyedi theologia minde-
nestől tétessék Kolozsvárra. Ide irányult az 1874-iki egyház-
kerületi közgyűlésnek egy határozati javaslata. A következő 
évre készült emlékirat felsorolja mindazon indokokat, 
melyek a Kolozsvárra való áttétel mellett szólanak, erősen 
vitatva az alapítványok áthelyezésének lehetőségét. Ezzel 
szemben az elöljáróság is megtette a maga véleményét 
és nyilatkozatát. Mind ennek a vége az lett, hogy az 
1875. egyházkerületi közgyűlés az áttételre irányuló indít-
ványt egyhangú nem-mel elvetette. Megjegyzem itt, hogy 
a fejezet írója e fontos események előadása közben, szo-
kása ellenére, egy-két helyen kissé kizökkent az objekti-
vitás kerékvágásából. 

Könyvünk ezután részletesen ismerteti a Szász Do-
mokos »Emlékirat*-át (Kolozsvár mellett) és a dr. Kovács 
Ödön »Vélemény«-ét (Enyed mellett); én azonban ez is-
mertetés szűk keretén belől ezekre már ki nem terjesz-
kedhetem. A döntő lépést az 1876-iki közgyűlés tette meg, 
mely Szász Domokosnak a kolozsvári theol. akadémia 
felállítása végett alapok gyűjtésére megadta a felhatal-
mazást., úgy azonban, hogy a nagyenyedi theologia is 
kellőleg berendezendő. 

i 889-től kozdve ismét sok megpróbáltatáson ment 
keresztül az enyedi theologia. A kérdés az igazgatótanács-
nak azon javaslata körül forgott, hogy állapíttassék meg: 
»a Bethlen-kollégium mennyivel járulhatna az egyház-
kerület theol. akadémiájának fentartásához?* Az elöl-
járóság erre hosszú feliratban válaszolt, tagadva e kérdés 
bolygatásának szükségességét. Az 1889-iki közgyűlés elfo-
gadta gr. Bethlen Géza indítványát, hogy Kolozsvárit az 
egyetemmel kapcsolatos theologia mielőbb felállíttassék, 
Enyeden pedig a netaláni tanárhiány ideiglenes erőkkel 
pótoltassék. Hogy az ezutáni küzdelmeknek mi lett az 
eredménye, azt már jól ismerhetjük a közelmúlt napokból. 



A monografia hátralevő része nagvobbára statiszti-
kai kimutatásokból áll. Részletes életrajzi adatokkal szol-
gál a theol. és gimn. tanárokról, kik közt sok kiváló erő 
munkálkodott. A tanulókról szólván, azt tapasztalhatjuk 
— a mi eléggé sajátságos jelenség — hogy a gimnázium-
ban minden éven meglehetős nagy az év vége előtt kere-
ket oldó tanulók száma, a mit az író azzal okol, hogy 
nagyon sok hívatlan elem, csupán csak a jótétemények 
kedvéért jő a főiskolába, különösen ennek legalsó osztá-
lyaiba, kik aztán hanyagságuk miatt csakhamar jónak 
látják távozni az intézetből. Azt is észrevehetjük a kimu-
tatásokból, hogy Enyeden a kálvinista és magyar elem 
sokkalta erősebb, mint akárhány más középiskolánkban, 
ügyszintén az izraelita elem is kevésbbé hódít. A tan-
könyvekről meglehetősen részletes kimutatást találunk. 

A könyv legvégére, mintegy betetőzés gyanánt, 
hagyta az elöljáróság a kollégium kebelében fennálló, 
tanítóképző-intézetet, gyakorló- és elemi iskola ismerteté-
sét. Az egyházker. külön tanítóképezdéje 1853-ban nyilt 
meg Kolozsvártt, a honnan ez 1858-ban a Bethlen-kollé-
giumba költözött át, 1885. óta négy éves tanfolyammal. 
Ez iskola tanárai és igazgatói közül különösen kiemelendő 
a kitűnő paedagogus és általánosan ismert tankönyvíró: 
Gáspár János, ki rendkívül sokat tett a tanítóképző fel-
virágoztatására. E kiváló férfiúról az író részletesen és 
mély tisztelettel emlékezik meg. A képezde ismertetését a 
tankönyvekről és a tanulókról összeállított kimutatások 
rekesztik be. Legvégül pár szó van az elemi iskoláról is, 
mely kitűnő szolgálatokat tesz a magyar nemzeti és álta-
lános népnevelési ügyeknek. 

Az egész nagy kötet anyaga egy lendülettel írott 
»Zárszó«-val ér véget; s a magunk részéről mindannyian 
teljes bátorsággal s magunkévá tehetjük a zárszó írójának 
azon erős meggyőződését, hogy: »a Bethlen-kollégium az 
utóbbi 30 év alatt nagy lépést tett előre az »Ujabb fel-
virulás« útján, hogy az ezer év végén beleillik a nemzeti 
fejlődés harmóniájába s ha újabb csapások meg nem 
bénítják: a második ezerben is lépést fog tartani a haladó 
nemzettel«. 

Ha ezt a nagy lelkesedéssel és méltánylandó ügy-
szeretettel összeállított testes kötetet figyelemmel végig 
lapozzuk: tökéletes világításban áll előttünk a fontos 
missziót teljesítő, régi jó kálvinista kollégiumunk modern 
képe. S e »legújabb történet* buzgó kiadóinak sem lehe-
tett 'még most másnemű célja a mü közrebocsátásával, 
mint annak kitüntetése, hogy minő helyzetben, mily viszo-
nyok közt találta a tanintézetet a nemzet nagy ünnepe? 
Bízvást el is mondhatjuk, hogy nem találta készületlenül; 
a Bethlen-kollégium jelen időkig elért fejlődési színvonalá-
nak rajza a legszebben illeszkedik bele abba az egységes 
keretbe, a mely keretben egyetemes hazai közoktatásügyünk 
ezredévi állapotainak meglehetősen hízelgő képe helyet 
foglal. 

Ha tekintjük azt a nagyszerű hivatást, melyet e 
tanintézet ott Alsó-Febérmegyében, az ottani viszonyok 
közt, mint a közművelődésnek hatalmasan lobogó fáklyája 
— lehet mondani — minden kifogást kizárólag tölt be; 
ha tekintjük továbbá azt körülményt, hogy e szép múltú, 
háromszázados főiskola élete immár teljesen összeforrott, 
úgyszólván az egész érdélyrészi magyarság életével és ér-
dekeivel : érthetővé lesz előttünk a szeretet, az a ragasz-
kodás, melylyel az erdélyi részek reformátusai a Bethlen-
kollégium jelenén és jövőjén csüggenek. Ebből önként 
következik, hogy az envedi theologia leszavazása oly nagy 
hullámokat vert föl ott eddig, s előreláthatólag fog a jövő-
ben is. 

Könyvünket is az a szeretet és ragaszkodás hozta 

létre. Monografia-irodalmunknak nyeresége e mű; aktuali-
tása pedig többszörösen érdekessé teszi előttünk. Ezért 
tartottam érdemesnek vele körülményesebben foglalkozni; 
ezért ismertettem bővebben e nagynevű tanintézet élet-
történetét. 

Elmondott szavaim befejezéseül konstatálhatom, hogy 
a »Bethlen-kollégium legújabb története* lelkiismeretes 
gonddal, körültekintéssel, könnyed stílusban és jő magyar 
nyelvezettel van megalkotva. Némi kifogásokat lehet ugyan 
emelni a kellő rendszeresség hiánya, s az egy pár helyen 
túlságig menő vázlatosság ellen, de egészben véve e mono-
grafia előkelő helyet foglal el kulturintézeteink hasonló célt 
szolgáló történetkönyvei között. 

I f j . Zsoldos Benő. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Evangelizáeió-e vagy belmisszió? 
(Folytatás.) 

Milyen sok hiányzik nálunk mindenfelé a templomok 
kellő és megengedhető feldíszítéséből! Mily dísztelenek sok-
szor templomi szószékeink, úrasztalaink! Hol van rend-
kívüli alkalmakkor, például a konfirmációi ünnepélyeknél, 
vagy akár húsvét s még inkább pünkösd ünnepén, miért 
marad el templomainkból a virág-, vagy zöldgally-diszítés ? 
A világiak, férfiak és nők, oly igen szívesen foglalkoznának 
az ilyen munkákkal! Sok helyen, hol pedig lehetnének, 
mert van hozzá alkalmas tanító és orgonista, nincsenek 
templomi énekkarok és ezzel oda van egy hatalmas esz-
köz, melylyel főként az ifjúság együttlétét nemesíthet nők. 
Mi mindent lehetne még tenni keresztyéni gyermek- és 
ifjúsági ünnepélyekkel, az ifjúsági- és népkönyvtárak jó 
olvasmányaival! 

Mennyire hiányzanak a szép nagy bibliai képek 
iskoláinkból is! És bár oly igen sokat beszélnek a tem-
plomi isteni tiszteletek népszerűségéről, a legtöbb helyen 
hiányzik minden népszerűségnek kezdete a miatí, mert 
nem viszik be istentiszteleti napjaink emelésére a tem-
plomokba azt, mi a népet s különösen az ifjúságot oda 
hatalmas erővel vonzaná. 

Lehet, hogy mindezek és még mellettök sok más 
száz, egészen külsőleges dolgok, de alkalmasok annak, 
feltüntetésére, hogy a gyülekezetbe a világi elem támoga-
tásával, okvetlenül be kell az olyan munkákat vezetni, 
melyekhez az egész gyülekezetnek is köze van. A gyüle-
kezetápolásnak egyik tárgya maga a gyülekezet is: ennek 
egyházi összetartása az Isten házában és tiszteletein, 
továbbá ifjúsága és története. Azon misszió, melyet az 
így maga magán végez, szintén belmisszió, ha szinte az 
nem annyira új élet felköltését, mint a már meglevőnek 
nemesítését tűzi is ki céljául. 

* * * 

Dr. Sell előadásának harmadik tétele így hangzik: 
c) Ha már azon gyülekezeti munkák és szolgálatok 

soktagú szervezete mellett, melyeket közelebbről a világiak-
nak kell végezniök gondosan bc kell tartani a határt az 
egyházban isteni rendeletre felállított lelkészi hivatallal 
szemben, melyre az egész gyülekezet érdekeinek képviselete 
bízatott; még különösebben így van a dolog az esetleg a laiku-
sok által végzett igehirdetési és lélekgondozási munkálkodás-
nál. A világi tevékenység valamennyire is normális viszonyok 
között a lelkészi hivatal együttes felelőssége mellett csak 



kiegészítőlég, segélynyujtólag, tanácsadólag és a tervezett 
munkát kivivőiég dolgozhatik. De ezen föltétel mellett a 
világi elem részvéte, ha ugyan az az elem képes megfelelni 
a maga feladatának, a tulajdonképeni lelkipásztori teen-
dők több ágára is kiterjeszkedhetne. A mi itt a lelkészi 
hivatal iránti személyes tekintetnek látszik, az teljesen 
ugyanazonos az összgyülekezetre és az egyházra, mint 
üdvszerzö intézményre való köteles tekintettel. 

Gondoljunk csak egy gyülekezetet lelkészszel és pres-
byteriummal és általuk vezetett férfiakkal és leányokkal, 
kik mindannyian a gyülekezeti szeretetmunkák körül for-
golódnak : azonnal látni fogjuk, hogy mily igen nagy szük-
ség van a lelkész kiegyenlítő, rendszerező tevékenységére, 
ki az egész gyülekezetet és azt, a mi ennek egyedül van 
hasznára, tartja szemei előtt, míg természetesen minden 
más ember leginkább csak a maga saját feladatának vége-
zésére gondol. Ebben áll az ő természetes fölénye, melyet 
neki állása, azon gyülekezetben való hivatása nyújt. De 
ő nem fogja magát az által sértve érezni, hogy csaknem 
minden világiak által végzett keresztyén gyülekezeti tevé 
kenvségbe belevegyül valami igehirdetés és lelki gondozás 
is. Hiszen ő egyre semmit sem veszít! És ha minden 
további nélkül megengedjük az irodalom, a sajtó és a 
művészet laikus prédikálását, nem arra kellene-e minden 
lelkésznek munkálnia, hogy az ő gyülekezetének minden 
házában ismerjék az atyák és anyák az ő saját prédikátor-
ságuk teendőit. 

Laikus prédikáció! Hiszen az ige nincsen hozzákötve 
a lelkészi hivatalhoz! 

Bizonyos dolog azonban, hogy ha nem volna lelkészi 
hivatal, mely az igéhez van kötve és kötelezve van az 
által: az ige hirdetése könnyen elfajulna és elvadulna, a 
mint ezt valamennyi rajongó és independens mozgalom 
története igazolja. (De ha a lelkész vagy theol. tanár hitet-
len vagy élettelen, akkor is elfajul az igehirdetés.) 

Ujabb időben az általánosan elismert mértéken túl 
is bizonyos hivatalos érvényt akartak egyesek vindikálni 
az olyan prédikációknak, melyeket a theologusoknak adni 
szokott saját akadémiai előképzés nélküli egyének tarta-
nak. S törekesznek nevezetesen bevezetni az ügynevezett 
evangélistái munkálkodást, mely mellett különösen a 
gnadaui értekezlet állott síkra. Ezen értekezlet egész 
Németország területéről a legkülönbözőbb életállásokat 
elfoglaló másfélszáz evangelikus férfiúból állott, kiknek 
csak valamivel több mint egy harmadrésze volt lelkész, 
>a mindenkit megillető egy társas magánépülés, a gyüle-
kezetápolás, az evangelizáció, valamint a világiak egyházi 
tevékenységének joga alapján, a mely tevékenység kellő 
viszonyban áll az egyház lelkészi hivatalával és egyéb 
közegeivel*, tárgyalt a szóban forgó kérdésről. De ezen 
világi tevékenység alatt ugyanezen az építő prédikálási 
és lelkigondozói föllépést értették. 

A társas magánépülés jogát, melyen a hivő keresz-
tyének lelkész nélkül gyűlnek össze vallásos szükségeik 
kielégítésére, manapság már a legtöbb egyház nem vonja 
kétségbe, és ajánlatos is lehet az azoknak, kik áldását 
már tapasztalták. Azon szabad egyesülések, a melyekre 
laikusok bibliai tárgyú beszélgetésekre, közös szabad imád-
kozásokra jönnek össze, Németország különböző részein 
különösen Würtembergben és a siegeni földön száz esz-
tendő óta, különösen a föld népe között hathatós hit-
ébresztő eszköznek bizonyultak be, úgy annyira, hogy azokat 
többé, a velők oly igen könnyen járható szeparatisztikus 
veszélyek és hajlandóságok dacára sem szoktak zavarni. 

A belmissziói kongresszusokon gyakran rámutattak 
már ezen gyülekezetekre, mint a gyümölcsöző munka 

legjobb kapcsolati pontjaira. Az új dolog, a mit némelyek 
az egyház gyakorlati életébe bevezetni akarnak, az úgy-
nevezett evangélistái hivatal. A mi a címet illeti, azzal 
Pál apostol által (Eféz. 4, 11-ben) említett apostoli gyü-
lekezeti hivatal felújítását célozzák. Pál apostol ezen helyen 
apostolokról, prófétákról, evangélistákról, pásztorokról és 
doktorokról beszél. Mindaddig azonban, míg pontosan nem 
tudjuk, hogy kiket értett Pál apostol az »evangélisták* alatt, 
az ő értelmében nem vagyunk képesek azon címet hasz-
nálni. De meg egyáltalában nem is fontos dolog a keresz-
tyénség amaz őskorában volt egyházi hivatalok fenmara-
dására vagy visszaállítására törekednünk; hiszen nincse-
nek már apostolaink és prófétáink sem. A Szentlélek ád 
adományokat, erőket és hivatalokat, mindeneknek a mint 
akarja; mindeneknek pedig adatik a Léleknek nyivánvaló 
ajándéka, haszonra (I. Kor. 12. 11, 7.). 

Ezen evangélistái hivatalnál az egyháztól elfordult 
elkéresztyéntelenült néptömegek közötti olyan missziói szol-
gátatról van szó, melyet tudományos theologiai akadémiai 
képességet nem nyert, de gyakorlatilag iskolázott ember-
ismerettél és saját célirányos hivatottsággal ellátott férfiak 
különösen gyümölcsözően szoktak és tudnak végezni. 

És itt beszélni kezd dr. Séll a bonni Johanneum-
ról, ezen most már >Barmeni Johanneum« címet viselő 
evangélista iskoláról. Közöljük erre vonatkozó észrevételeit 
annak megjegyzésével, hogy dr. Sell ezen előadásának 
végén az érdekes intézet céljáról, fölvételi szabályairól, 
tantervéről, mult évi állásáról is el fogunk mondani min-
den lényegesebb adatot. 

Dr. Sell szerint egy ilyen új vállalat fölött (az elő-
adás előtt két évvel, 1886-ban alapíttatott) megállható 
ítéletet mondani nem lehet. Először azt kell mindenesetre 
megtudni, hogy hova fejlődik az a dolog, mert a cél okve-
tetlenül helyes. Közéletünk teljes szabadságot nyújt neki, 
hogy kipróbálja életképességét. 

Egyelőre meg kell gondolni a következőket. Az egy-
háziatlan tömegek vallási szükségeit először Wichern 
szemei ismerték föl, és az ő diakónusai, testvérei és kolport-
őrjei támogatásukra is igyekeztek a lelkészeknek lenni hasonló 
képzettség mellett, mint a minőt a Johanneum nyújt. Azok 
legfentebb nem prédikálnak, de bibliai órákat és efféléket 
mindenesetre tartanak. Wicherntöl tanulták meg azt is, 
hogy az olyan egyéneket, kik egyáltalában nem járnak 
templomba, személyesen kell fölkeresni. A szándék tehát, 
melyet a Johanneum táplál, nem új. De új az eszköz : 
az evangélisták működése. 

Az igének az egyháziatlan tömegek között tetszés-
szerinti helyiségekben való hatalmas hirdetéséről szól 
azután szerzőnk, mikor hivatkozik egy Schrenck Illyés 
nevű német evangélistára, ki az ő Istentől nyert, nagy 
adományával egyszerűen, gyakorlatilag és mélységes komoly-
sággal tud a tömegnek lelkiismeretére beszélni és vele 
imádkozni. Nemcsak arra képes ő, hogy f'rappirozza hall-
gatóságát, hanem tényleg annak megtérését is képes szava 
erejével eszközölni. Akkor lép főként előtérbe az ő királyi 
nagy adománya, mikor mint szabad misszionárius egy rá 
nézve teljesen idegen gyülekezet körébe megy, és több heti 
koncentrált munkában elkezdi a hitetlenség vagy a semmit 
sem hivés érődéit ostromolni. Ezen tevékenység hasonlít 
azon missziókhoz és böjti prédikációkhoz, melyeket a róm. 
katholikus egyház mindig oly igen nagy eredménynyel 
szokott gyakorlatba venni. Igen közeli, a legközelebbi rokon-
ságban van az azon vándorapostolok működésével, kik 
heiyről-helyre vonultak az evangelium hirdetésével, s kikkel 
a tizenkét apostol tanában, ez általunk most legrégibbnek 
ismert apostoli korszak utáni egyházi rendtartásban ismer-



kedtünk meg. És ha egyetlen egyház sincsen is arra fel-
jogosítva, hogy egy ilyen misszionáriusnak in partibus 
infídelium lelkészi jelleget kölcsönözzön, felavatást adjon, 
mert az ilyen ember oda megy. hová őt a Lélek hajtja, 
és nem köti ő magát valamely egy egyház korlátai közé, 
és ha az egyház nem is támogathat anyagilag olyan mun-
kát, mely más egyházakra is kiterjed: nehézségeket semmi 
esetre sem fog útjába gördíteni. 

A mi egyházainkba csak lelkészeket küldenek ki és 
pedig egy gyülekezetbe mindig csak egy lelkészt. Mi csak 
helyi lelkészeket ismerünk, s időleges lelkészeink nincse-
nek. A pogányok közt szolgáló misszionáriusokat is azért 
küldik ki, hogy gyülekezetet alkossanak. De az evangélista 
az ő prédikálásai és egyeseknél azokhoz csatlakozó lelki 
gondozása által nem alkothat gyülekezetet, hanem legked-
vezőbb esetben csak a hitéletre támadottaknak egy kon-
ventikulumát hagyhatja hátra. Én ezt a magam részé-
ről nagy sikernek tekintem, habár az ilyen konventi-
kulumok utólagos kezelésének, melyet a rendes lelkészre 
szoktak hagyni, megvannak is a maga nehézségei. Épen úgy 
nem kevésre becsülendő még azon pillanatnyi siker sem, 
hogy a tömegek egyszer ismét meghajlottak az evan-
gélium előtt. 

Ezen sikerek összeköttetésben állhatnak az evangé-
listák fölléptének világi voltával, mint a kik nem a tem-
plomban s nem hivatalos lelkészi öltönyben, hanem mint 
a nép fiai közül valók lépnek elő az istenige hirdetésére. 
De az is bizonyos, hogy ezen sikerek nem az evangélisták 
előképzésének világi voltával állanak kapcsolatban, mert 
Sehrenek is, és egy másik ismert nevű német evangélista, 
von Sehlümbach is tanult theologusok. 

Általában azt mutatja az egyháztörténelem, hogy 
nincsen a nagy néphitszónokok között olyan, a ki széles-
körű és külön theologiai képzettséggel ne rendelkezett 
volna. Gondoljunk csak az újabbkor legnagyobb ilyen hit-
szónokára, Spurgeonre, mily rendkívüli olvasottsággal és 
nagy tudással rendelkezett ő, vagy mellette a német 
Frommel és JBaur ! A tanultság azonban, ha nem adja 
is meg a népies beszélésre való természeti képességet, 
még kevésbbé akadályozza azt. Ezen természeti adomány-
hoz, melyet épen úgy állíthatnak az Isten szolgála-
tába, mint a hogy bizonyos szocialisztikus vándorprédi-
kátorok üdvtelen célokra használják azt: hozzájárulhat 
még a Szentlélekkel való külön felruházottság is. Ez ter-
mészetesen nincsen hozzákötve semmiféle, sem theologiai 
sem másnemű előképzettséghez. A Szentléleknek bizonyára 
hozzájárulása van a legtudatlanabb emberhez is, de a 
tanulatlant az sem képes szónokká tenni. Ha a Szentlélek 
beszélni akar egy ilyen ember által, az is csak akkor 
teheti ezt, ha arra alkalmas képzett nyelvet talál. Az a 
képzettség, melyet a Jobanneumban tanuló evangélisták 
nyernek, egyes az általános műveltségre képző tárgyakon 
kívül, a megrövidített theologiai kurzusban áll. És ha 
sokan bizalmatlankodással tekintenek azon képzettségre, 
melyet ifjaink a theologiai iskolákban nyernek, mint a 
mely nem tudja őket kellőleg tájékozni a lelkészi hivatal 
gyakorlati feladataiban, s ha sokan bizalmatlanok a mos-
tani tudományos theologia iránt: ebből csak az követ-
kezik, hogyha semmit sem ér az egész theologia, melyet 
a leendő rendes lelkészek tanulnak, még kevesebbet érhet 
az a fél, melyre az evangélistákat képző iskolában oktat-
tatnak a növendékek. Ha a reformáció egyháza a lelkészi 
állásra való meghívást valamely egyetemen vagy theolo-
giai iskolában nyerhető előképzettséghez kötötte: ez azért 
történt, mert a magasabb képzettségnek a római katho-
likus klérus fölötti főlényét könnyen kitapasztalhatta. Az 

egyetemek, a főiskolák helyzete azóta ugyan nagyban 
megváltozott. A reformáció korabeli egyetemi theologiai 
főiskolák voltak, melyeken a biblia és a tudomány közötti 
ellenmondás ki volt zárva; a mai egyetemek a szabad 
tudomány iskolái, melyeken a tudás és a hit ellentétbe 
jöhetnek egymással. Azon félelemmel, hogy ezen állapot 
maradandó lesz, bátran szembeállíthatjuk azon igazságban 
való hitet, mely csak egy lehet és a mely végül úgy is 
fogja magát kinyilatkoztatni. De bizonyára jobb is az, ha 
a theologus a maga korának műveltségét annak forrásá-
nál, de egyetemen tanulja meg, mintha a napisajtó ter-
mékei után élődnék. Római katholikus részről is súlyt 
helyeznek az egyetemi képzésre, csakhogy ők róm. katho-
likus egyetemeket akarnak. És ezen iskolákon egy tan-
tárgyat nem lehet eléggé mélyrehatólag tanítani, t. i. a 
bibliát! De hát, szigorúan nézve, mennyi nyelv- és tör-
ténetismeret szükséges ahhoz! 

Az evangélista-iskola csak olyan egyéneket talál a 
maga céljaira alkalmasoknak és veszen föl tagjai közé, 
kik bizonyos lelki előfeltételeknek megfelelnek, nevezetesen 
hogy »személyes üdvtapasztalattal bírnak, a hitben meg-
állanak és a szentségben növekesznek«. Ámde Pál apostol 
szerint »a lelkeknek megválasztatások ajándékát a Lélek 
osztogatja* (I. Kor. 12, 10), melyet az Úr épen olyan 
kevéssé igért meg egy evangélizációi bizottságnak, mint 
a hogy nem tagadott meg egy egyházi lelkészvizsgálati 
testülettől. És ha egy bizottság olyan elővigyázattal képes 
eljárni, hogy csak azokat bocsátja ki, kiknek lelki és szellemi 
rávalóságáért jót mer állani, ehhez neki csak szerencsét 
kívánhatunk és nála mindenesetre ez a fődolog. De egy 
egyházi hatóság helyzete meglehetősen más. Hogy a lel-
készi hivatalt az összes egyházi hatóságok nem mellék-
hivatásnak vagy az elhagyható foglalkozásnak, hanem 
élethivatásnak tekintik; hogy azt egy meghatározott gyü-
lekezethez akarják múlhatatlanul csatolni: annak meg-
vannak a maga jó utai, melyeket néhány evangélistának 
esetleg magasabb természeti adománya egyáltalában nem 
rendít meg. Bátran kétkedhetünk abban, hogy az evan-
gélizáció ilyen formájában, t. i. mint vándorprédikálás, 
valaha valódi élethivatás lehetne. Azon nagy követelmé-
nyeknek, melyeket például egy Sehrenek elé a szektákkal 
való eljárásmód tekintetében állítanak, ő csak úgy képes 
megfelelni, hogy a lelkek gondozására missziói szolgála-
tában és lelkészi hivatalában éveken át készítgette elő 
önmagát. Ő lelkész volt és az is fog újra lenni, A töb-
biek pedig, kik egyenesen csak evangélistái képzést nyer-
tek, mint városi misszionáriusok, belmissziói háziatyák stb. 
nyernek állandó és áldásos működési tért. 

Az tehát a lényeges ezen új jelenségnél, hogy ná-
lunk is akarják kellő módon és arra alkalmas embe-
rek által az egyháztól teljesen elidegenedett tömegek közé 
vinni a római katholikus egyházban szokásos missziói 
prédikálást, és hogy a Johanneumnak mindenesetre haszna-
vehető módon többféle egyházi szolgálatban való segéd-
kezésre betanított növendékeit lelki adományaik és képes-
ségeik mértéke szerint felhasználják. De azt a lángoló 
buzgalmat, mely ezen világiakat hevíti s melyet különösen 
ezen intézmény felállításánál tapasztalunk, egyáltalában 
nem akarjuk kicsinyelni, annyival is inkább mert el kell 
ismernünk, hogy a gnadaui értekezleten felajánlott szol-
gálatról mindig úgy beszéltek ott, mint a mely a lelkészí 
hivatalt terhelő feladatok segítésére, támogatására akar 
állani. Az ilyen segítőtársakat szívesen kell üdvözölnünk, 
és arra kell törekednünk, hogy buzgalmi tevékenységüknek 
tért nyissunk egyházunk határain belől. 

De ha némelyek a lelkészi hivatal azon ilyen segítő-



társait, kik valamely meghatározott munkaterületen állandó 
szolgálatot teljesítenek, személyesen fölavatni, áldó imád-
sággal lelkészi hivatalra kibocsátani akarnák : erről sokat 
lehetne vitatkozni. Az bizonyos, hogy Németországon nagy-
lelkű Fülepnek 1566-ban készült egyházszabályzata már 
ismeri a diakonusok ilyen felavatását. 

(Folyt, köv.) Csiky Lajos. 

K Ü L F Ö L D . 

Az amerikai prot. magyarság újabb 
mozgalmainak ismertetése. 

Jó ideje már annak, midőn fenti címmel ellátott s 
az amerikai prot. magyarság jelen helyzetét, legfrissebb 
mozgolódásait, különösen saját egyházam egyes általáno-
sabban érdeklő viszonyait ismertetni célzó közleményeim 
legutóbbika e becses lap hasábjain napvilágot látott. Sze-
rettem volna, ha megszakítás nélküli folytatólagosságban 
s gyors egymásutánban jelentethettem volna meg ezen és 
a még ezután következendő részleteket, melyek hiszem, 
hogy némi érdeklődésre igényt tarthatnak úgy hitfelekezeti, 
mint nemzeti szempontból. 

Mozgalmaink keletkezésének ismertetésénél elmondám, 
hogy a helyi német s angol ref. lelkészeken kívül, ezelőtt 
mintegy nyolc éve, az ú. n. Board of Home Mission in 
the U. S. of the Bef Church (angol ref missziói főhatóság) 
kezdte figyelemmel kisérni az amerikai államkormány által 
kiadott bevándorlási statisztikai kimutatásokat. 

E kimutatások nem tüntették fel a különböző nem-
zetek köréből évenként roppant arányokban (csak a mult 
félévben Magyarországból 8560 bevándorló kötött ki New-
Yorkban !) bevándorló személyek vallásbeli hovatartozandó-
ságát. A misszió csak azt látta, hogy Amerika partjain 
évenként átlag mintegy 10—15 ezer bevándorlott magyar 
köt ki, keresve magának munkát, megélhetést, s anyagi 
existentiájának biztosítékait. Itt azonban nem állapodott 
meg e nemes, a szeretet lelkétől igazán áthatott hatóság. 

Kinevezett egy bizottságot, melynek föladata volt 
utána járni, kitudakolni, hogy miként él e nép itt, mely-
nek erős protestáns érzékéről, öntudatos kálvinista voltá-
ról tanúbizonyságot tevő, vallásszabadságuk, lelkiismereti 
meggyőződésök kivívásáért folytatott keserves küzdelmek 
híre eljutott ide hozzájok, még a tengereken túlra is. 

Megdöbbent e nemes lelkű, mély vallásosságtól, s a 
felebaráti szeretettől áthatott lelkes testület a bizottság 
amaz informálására, hogy a magyar protestánsok ez idegen 
földön, porba sújtva, szegénységök nyomasztó terhe által, 
küzdve a mindennapi kenyér megkereséseért, vallás, hit, 
egyház nélkül élnek! Fájdalom fogta el szivében a tanács 
minden egyes tagját, hogy van egy egész elszórt nemzet, 
mely az evangelium isteni igéinek hallgatását nélkülözni 
kénytelen. 

Megmenteni e maroknyi népet s megtartani az ősi 
evangeliumi ref. vallásnak : e dicső feladat teljesítésének 
kötelezettségét látta az angol misszió a maga vállaira 

nehezedni. Ekként született meg, a clevelandi német és 
angol lelkészek sürgetésére, és ismételt fölterjesztésére a 
magyar ref. misszió Amerikában, s mint már említém is. 
legelőbb Clevelandban, Ohio állam hatalmas gyári váro-
sában, s rövid idő múlva Pittsburgban, s úgy a többi 
népesebb magyar koloniákon. 

Múltkori közleményeim kiegészítéséül tartoztam e 
pótló adatok közzétételével, melyeket, mint az időbeni 
hiteles följegyzéseket most találtam meg az egyház iratai 
között. 

Azt már elmondottam volt, hogy a clevelandi ma-
gyar reformátusok, összetéve minden erejöket, idegen 
testvéreik jelentékeny segélyével s önmaguk csaknem pá-
ratlan fokú megadóztatásával abba a helyzetbe juthattak, 
hogy a város egyik legegészségesebb, igen népes forgalmú 
s részben a magyarok által lakta helyén valóban kényel-
mes, céljaiknak teljesen megfelelő jutányos templom- és 
papiak-helyet vásárolhattak, mintegy 5000 frtért egyik 
prot. egyháztól. 

Ezután megindult a gyűjtés fáradságos munkája, 
melyből csaknem minden valamire való egyháztag kivette 
a maga részét, ha a közvetlen közremunkálás által nem 
is, de igen az által, hogy tehetségéhez mérten járult a 
szent cél megvalósításához. 

Magát az építést azonban csak a következő 1894. 
évben lehetett megkezdeni. Tekintve azonban az otthoni 
lassan haladó ilyenféle mozgalmakat, még erre is el lehet 
mondani, hogy ez amerikai tempóban ment előre. 

Sőt ha a politikai konstallációk által előidézett nagy 
gazdasági válság épen ez időben be nem következik vala, 
mikor száz és százezrek állottak strike-ban munkaadóik-
kal, csaknem bizonyosra lehet venni, hogy az első magyar 
ref. templom, a mozgalom megindulásának első percétől 
számított egy esztendő leforgása alatt nemcsak felépítve, 
de teljesen kifizetve is lett volna. Ez év 1894, aug. havá-
ban indult meg aztán erélyesebb mozgalom oly célból, 
hogyha máskép nem, hát úgy építjük meg a templomot, 
hogy a tehermentes telekre, meglevő összegyűjtött kész-
pénzünkhöz minél nagyobb hitelt veszünk föl. 

Augusztus hó utolsó vasárnapján tartatott ez iránt 
a döntő presbyteriumi gyűlés, elhatároztatván a templom 
építéséhez szükségeltető kölcsön fölvétele. 

Az építésre alkalmas idő rövid lévén, sietnünk kelle 
a kiszemelt építővel egyességre jutni. S talán ép ez is 
volt annak egyik oka, hogy az építési terv megvitatására 
a gyülekezet elöljárósága nem fordított oly nagy gondot, 
mint a minőt egy oly fontos s maradandó mű megkívánt 
volna, különösen minthogy az építő is csak gyakorlatilag, 
de nem egyszersmind művészileg volt kiképezve. 

Ezen elhamarkodás pedig csak a lelkésznek szerzett 
legtöbb kellemetlenséget, mivel a művészet és izlés szem-
pontjából még az építés folyamán kellett tétetnie e jelen-
tékeny változtatásokat az eredeti terven, a mi nemcsak 
hogy újabb 500—600 forintnyi kiadást, hanem a mellett 
többszörös igen kellemetlen vitatkozásokat is okozott. 

Végre a presbyterium belenyugodott a szükségkivánta 
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változtatásokba, úgy, hogy a templom, mintegy fél esz-
tendő lefolyása alatt teljesen fölépült. 

Egyúttal újabb gyűjtésekből megvásároltattak a belső 
berendezési bútorok, mint szószék, mely a tervező mű-
faragó egy örvendetes tévedése folytán 300 forint helyett 
160 frtjába került az egyháznak. Templomi padok 500 frt 
értékben, melynek festési munkálatának ingyen való el-
készítését néhány hozzáértő buzgó egyháztagunk vállalta 
magára. A szép hangzású harangot közel 500 frt értékben 
a ref. egyesület ajándékozta. 

Október vége felé, mikor már a templom a befeje-
zéshez lehető közel állott, a lelkészt már saját kérelme 
folytán, felváltotta hivatali utóda, Harsányi Sándor, előbb 
túrkevei segédlelkész, kit Moody András budapesti skót 
lelkész s Balogh Ferenc theol. tanár ajánlatára hivott meg 
a Board of Home missión, a megüresedett clevelandi 
lelkész, s Ohió állami misszionárusi hivatalára. Az új 
lelkésznek, kit nov. 4-iki, egyik angol templomban bekö-
szönő beszéde alkalmával tartott egyházközségi közgyűlés 
egyhangúlag rendes lelkipásztorául is elválasztott: az egy-
ház pecsétje, anyakönyvei, szentedényei, összes felszere-
lései, külső és belső ügyei azonnal általadattak, s ez időtől 
fogva a clevelandi missziói ev. ref. egyház ügyeit alól is 
irott lelkész vezeti s egyben látja el az Ohio állami misz-
szió teendőket. 

Midőn e sorokkal hivatali elődöm négy esztendőre 
terjedő buzgalomteljes munkálkodásának leírását bezárom, 
lehetetlen nyillan el nem ismernem azt, hogy az általa 
végzett munka csaknem emberfeletti volt. 

A munka nagyságánál csak az ő szerénysége volt 
nagyobb, melylyel a dicsőséget nem kereste, anyagi és 
világi elismerésre nem vágyott, magasztalást nem haj-
hászta, megtalálván önmagában, lelkiismerete megnyug-
vásában, az itt e földön elérhető legnagyobb boldogságot. 
Az igaz ember emlékezete áldott! — mondja a Példab. 
könyvének bölcs írója — legyen is áldott mi közöttünk 
annak a férfiúnak, kinek maga elé tűzött legnemesebb 
célja volt: Isten dicsősége hajlékát megépíteni mi kö-
zöttünk ! 

Cleveland, O. 1896. aug. 5. 

Harsányi Sándor, 
missziói evang. ref. lelkész. 

R É G I S É G E K . 
Adatok a tolnamegyei reformátusok 

történetéhez. 
Székely Ferenc megyei főlevéltárnok úr a Protestáns 

Egyházi és Iskolai Lap közelebbi számában a kányái 
egyházra vonatkozó adatokat közölvén, bevezető soraiban 
azt mondja, hogy Tolna vármegye levéltárában a megyei 
ref. egyházközségek alakulásáról s a reform, hívek mult 
századbeli üldöztetéséről sok érdekes adat található. 

Szép és örvendetes lenne, ha — a mire nézve any-
nyira tájékozatlanok vagyunk — a gyülekezetek alaku-

lását illetőleg valóban mutathatna föl adatokat; de én 
azt hiszem, hogy csakis a szenvedéseket konstatálhatja. 
Azonban így is felette hasznos dolgot mivel, ha az ül-
döztetés korának keze ügyében eső okmányait összegyűjtve 
köztudomásává teszi; s talán én sem végzek felesleges 
dolgot, ha cikkének kiegészítéséül s részben helyesbítéséül 
közlöm azokat, a miket Kányára vonatkozólag összeje-
gyeztem. 

Kánya, ma egészen római katholikus község Tolna-
megyében; Tengőd filiája hívek nélkül. Egyik ama 118 
ev. ref. magyar egyház közül, melyet a pápista türelmet-
lenség — hogv Mária országát népesítse — a dunamel-
léki egyházkerület területén a mult században megsem-
misített. Üldöztetése 1743-ban vette kezdetét s folyt a két 
közetkezőben ekképen: 

Anno 1743 Szent-György havának 8-dik napján 
Tts Ns Tolna vármegyének főszolgabirája Tts Nztes Sitsi 
József úr a tengödiek Tiszt. Prédikátorát eltiltotta, hogy 
kányái helységben helv. Confessión levő lakosoknak sem-
miben szolgálni ne merészeljen, holot még a pesti Fel-
séges Commisiónak kezdete előtt régen a tengödiek pré-
dikátorához hallgattanak. 

Anno 1744 kisasszony napjának (Sz. F. szerint aug. 
30-án) éjszakáján említett Sitsi József Kánya nevű sz. 
ekklézsiának haranglábját levágatta és tanítóját persequálta. 
Ugyanakkor a bedegi plébános Komáromi József is rátört 
a parochiára stb.* 

A háborgatott kányaiak földesasszonyuk Viczai grófné 
Ebergényi Eszternél kerestek pártfogást, s midőn az hide-
gen elutasította őket, a megye nemeslelkü alispánja Per-
czel Józsefhez fordultak panaszukkal, ki a tudta s akarata 
nélkül történt s főként magánboszüból eredő erőszakos-
kodáson felindulva, pártjokra kelt a gyámoltalanoknak s 
nemcsak megengedte, hanem még maga javaslotta, hogy 
— miután a tengődi prédikátor nem szállhat ki közibük 
a sz. szolgálatra — az elmenekült mester helyett prédi-
kátort vigyenek maguknak. Ekként felbátorítva, az épen 
hely nélküli Szentesi Kádár Andrást hívták s az 1745-dik 
év elején el is vitték magukhoz. 

Megtudván ezt a bedegi plébános, épen midőn a 
maga helységében lakodalomban mulatott: ott legényeket 
fogadott s február 15-én nagy éjszaka idején fegyveresen 
Kányára rontott stb.* 

A durván megtámadott és bántalmazott kányaiak a 
maguk oltalmára keltek és a plébánost mesterével s Nvitrai 
József vármegye hadnagyával együtt keservesen elpáhol-
ták, úgy hogy másnap lepedőben kocsin szállították őket 
haza. A plébános hüvelykujja is levágatott a dulakodás 
közben. 

A bedegi plébános által kezdett támadásnak s abból 
eredt veszekedésnek a ref gyülekezetre nézve szomorú 
kimenetele lett, mert a prédikátor nyolcad magával meg-
fogattatván, Simony-Tornyára hurcoltattatott s ott kilenc 
hétig fogságban tartatott. Majd az úriszéken egyenkint 
50—50 frtra büntettettek, harangjuk a haranglábról le-
vétetett, s az összes református lakosság a faluból kiparan-
csoltattatott. 

A gyülekezetnek ártatlanul megszenvedett prédikátora 
Szentesi Kádár András és Biró István előljáró személyesen 
vitték panaszukat Bécsbe és Pozsonyba, kérve a rajtuk 
és gyülekezetükön méltatlanul ejtett durva sérelemnek 
orvoslását. Fáradozásuknak lett is annyi eredménye, hogy 
az akkori nádor Pálfi János elrendelte a vizsgálatot, s annak 

* A bedegi plébános által ismételve intézett támadásokat 
az én forrásaim majdnem szórul-szóra úgy adják elő, miként Székely 
Ferenc úr közli; annálfogva feleslegesnek tartom ismételni. 



teljesítésével Nagy András megyei fiskus bízatott meg, ki 
a megbízatásnak Gaál László esküdttel 1745 szept. 30-án 
tett eleget. A vizsgálat a kányaiaknak adott igazságot, 
mint a jegyzőkönyv tanúsítja.* Az 1746. márc. 23-kán 
Solton tartott Consessuson együtt levő atyák szinte pártját 
fogták szerencsétlen bitfeleiknek. »Hogy a kányái szent 
ekklézsia valamiképpen előbbeni helyére állíttathatnék 
— mondják a jegyzőkönyvben — ennek tanítója Szentesi 
András és elöljárója Biró István uramékat a felséges ki-
rályi udvar és Consilium eleibe való menetelekben és 
onnan kiadattatott compulsorium szerint való dolguknak 
végben vitelében kívántuk vala segíteni mind a magunk 
ekklézsiájábul percipiált charitativum által, mind pedig 
Tiszt, generális scriba uramtól fölkért hat aranyak által.« 
Azonban bár a vizsgálat folyamán kihallgatott református 
és katholikus tanuk egyezőleg s nyíltan a bedegi plébá-
nost és embereit vallották a veszekedés indítóiul : »ex 
inquisitione ad mandatum Palatinale peracta — nullám 
eis consolationcm allatam fuisse. Nemcsak vigasztalást 
nem nyertek pedig, hanem nemsokára azután a faluból 
a reformátusok mindenestől kiüldöztettek. 

A most már nemcsak oratoriumoktól megfosztott, 
hanem tűzhelyeiktől is elüldözött szerencsétlenek még 
egyszer kísérletet tettek helyzetük jobbrafordítása végett. 
Kádár András prédikátor a palatínus rendeletére végre-
hajtott vizsgálat jegyzőkönyvét a mindkét felekezetű, refor-
mátus és katholikus tanuk bizonyságlevelei melléklésével 
a Superintendenshez vitte, ki azokat 8 Rhfttal és 20 dénár-
ral a protestánsok bécsi Ágenséhez sürgősen el is jut-
tatta, azonban ezúttal is expectata consolatio non subse-
quuta est. A kányái ref. egyháznak vége lett és elüldö-
zött prédikátora mint földönfutó írta vigasztalásért esdő 
következő levelet: 

»Kettős tiszteletű Tiszteletes Superintendens Uram, 
úgy Tiszteletes és kegyes Senior uraimék! 

A mennyei nagy úr a maga szent házának belső 
gyámolítására és annak síró fiainak vigasztalására s igaz-
gatására kegyelmeteket tartsa kegyelmesen, szent lelke 
által igazgassa, szivem szerint kivánom. Memoriálemnak 
terhes tenora kénytelenített, hogy Tiszteletes atyák elsőben 
kegyelmetek judiriumával s tanácsával éljek, míg keserű-
ségim külső remediumára nem érnek. Méltóztassék kegyel-
metek atyai szíve maga eleibe bocsátani s ha valamiben 
bírhatják, érdemes kezeikkel is ezekben segíteni. 

l - o A felsőbb esztendőkben lápafői ekklézsiában hat 
esztendeig a háborúságos napokat officiummal szentül és 
egész tehetségemmel töltöttem vala, és akkor az ekklé-
zsiáknak háborgattatása indula. A mikor is hogy a fel-
sőbb méltóságok előtt az ekklézsiai öregek megfordulhas-
sanak, ajándékról gondoskodtanak. És én nálam mostoha 
árva leányomnak atyjáról álló ezüst és aranyos pohárt 
említettem nekik, hogy ha tetszik, árát letevén, annyával 
együtt kiadom nekik, és úgy lett. Maguk az ekklézsiabe-
liek kocsit rendeltek alám, maguk közül Nagy Péter 
tanácsbeli emberüket velem elküldötték, s Város-Hidvégen 
Nemzetes Gyenis Ádám úrtól s feleségitől, városi esküd-
tek előtt számukra kikérem az ő kegyelmek kezéből és 
ládájából, kik az árva jószágot tartották. Aztán Ukös 
Benedek Tts vármegye Ispánja Percei József úrnak adta, 
hogy akár magának mint lápafői földesúr megtartsa, akár 
hogy az ekklézsia és cultualis szent tisztelet megmarad-
hasson, felsőbbeknek adja. Meg is van — hála Istennek! 
az ekklézsia és a cultus, de mikor a pohár árát az árva 

számárakérem, hallgatásnál egyebet nem vehettem. E fölött 
hatodik és utolsó esztendőmön azon lápafői ekklézsia, az 
ekklézsiai búzámat más földesúr pörös földére vetette, és 
azon földesúr lekaszált minden életet csak aratás előtt, 
az enyimet is; semmi hasznát nem vehettük, pedig annyi 
helyen 30 kilánál többet prosperált más. és csak ebből 
100 tallérnál több kárt vallottam. Ezekben mikor azt az 
ekklézsiát ott hagytam és kértem az én káraimat,': a po-
hárral azt mondják, hogy nekem is használt, mert béké-
vel laktam. A vetésemről pedig, hogy ők nem mondták, 
hogy lekaszálják. Ők is úgy vallották a kárt, holott ő 
nekik más földön is volt életjük, nekem pedig egészen 
oda lett. Ezekről tehát tanácsát s bölcs igazságát a Tiszt. 
Atyáknak nagy alázatos folyamodással elvárom, mert 
ezen ő tergiversatiójuk miatt hogy valljam én a kárt így 
magam ? 

2-o A kányái szomorú Causok közibe is implicáltat-
tam. Onnan ezektől hivattatván, közikbe elmenék, kevés 
vagy semmi securitást, békességet pedig annál kevesebbet 
érheték. Háborgattatván azért kányái ekklézsia is, kölcsön 
tőlem — ajándékot hogy vihessenek — először egy pár 
aranyat kikértek, melyeket Bartha Mihály magammal 
együtt adott azont Tts Vice-Ispán uramnak, hogy dolgai-
kat orvosolja és segítse. Azután is egy pár formális ma-
gyar aranyakat a kányái református öregek kikértek 
tőlem, kiket ezen ajándékbeli fávor keresésre vittek öre-
geik : Tollas N., Biró István és Kása István hárman, eze-
ken kívül a több, mellettük való költségeim közt velük 
simontornyai keserves tömlöcöt kilenc hétig s három napig 
szenvedtem, s a szabadulásra 40 Khftokat fizettem. Bécsi s 
pozsonyi mellettük való instantiákra magam pénzét 8 ftokat 
költöttem vetésimnek, teleltetésimnek s méheimben és 
portékáimban való keserves károsíttatásomon kívül. És 
mikor kihányták volna s maga feleségem Tengődre hor-
datta volna, ládából kiszedett ruházatja között iskátulás-
tul 25 formális aranypénzemet elejtették-e? elopták-e? 
Ilyen földig lerontó károsíttatást szenvedtem kányaiak 
miatt, mely kányaiak már eloszolván, más helyekben 
nyomorognak és bujdosnak. Én pedig ekklézsia nélkül és 
minden javaim nélkül e miatt az ő változásuk miatt 
élek-e vagy halok-e ? nem tudom keserűségemben. Mit 
tanácsol kegyelmetek sz. buzgósága ? kérem a szerető Isten 
nevében, adja értésemre. Mert mondják csak: mit csinál-
jak más fala alatt; egy falat kenyérre nem viradván, az 
ég alatt semmi vigasztalásom nincsen. 

Alázatosan ezért a Venerabilis Superintendentiát 
kérem az Űr Jézus nevében, ha lehetne vegyen ismét elől 
a sz. szolgálatban megromlottat, azon ekklézsiai szent 
functióra, igazítván a vékony talentomocskát, a kit eddig 
sáfároltam, bizonyos helyecskére, s az ily fogoly és meg-
romlott nyomorultról emlékezzenek meg a Tiszteles Atyák. 
E mellett barátaimat miként ? Seculariter-e vagy elébb 
ecclesiastice indítsam, és miként indítsam, méltóztassanak 
az ekklézsiák embereire parancsolni. Mivel pedig addig 
is élnem kellene, ha publicatiobeli vagy más alamizsnács-
kát nyújt a Tiszt, és Ven. régimén: a Mindenható, a ki 
ránk néz titkon, fizesse meg nyilván. 

Tiszteletes Atyáknak és férfiaknak jókivánó legkisebb 
szolgája Szentesi Kádár András. 

Közli Földváry László. 

* A kihallgatási jegyzőkönyvet kivonatban közli Székely 
Ferencz úr. 



IRODALOM. 
** »Encyclopádisches Handbuch der Páda-

gogik, herausgegeben von W. Kein, Jena. Verlag von 
Hermann Beyer und Söhne, Herzogl. Sachs. Hofbuch-
hándler, Langensalza«. A fűzet borítéklapján két igen jó 
hangzású név olvasható, az egyik W. Rein jénai tanár 
és kiváló pádagogusé, ki a nagy pádagogiai munka szer-
kesztőjéül vállalkozott, s hogy feladatának megfelelhessen, 
munkatársakul az egész kontinens nevezetesebb pádago-
gusait maga köré gyűjtötte; a másik H. Beyer u. Söhne 
langensalzai könyvkiadó cégé, a mely mint sok érdemes 
filozófiai és pádagogiai munka kiadója a német könyv-
kiadók sorában már régen az első helyek egyikét vívta 
ki magának. A »Handbuch« füzetei gyors egymásutánban 
jelentek meg, úgy hogy ma már a monumentális munka 
II. kötete is elkészült. Ebben 920 lapon, 134 cikkben 
tárgyaltatnak a pádagogia egyes kérdései, kezdve az 
»Erziehender Unterricht«-on s végezve a »Griechische 
Erziehung«-gal. A munka, miként címe is mutatja, ency-
clopádikus s betűsorban haladva, a nevelés összes kér-
déseire, a kevésbbé lényegesekre ép úgy, mint a fonto-
sabbakra, kiterjed. Hogy a cikkek milyen terjedelmesek, 
azt a fentemlített számadatok is mutatják. Sokkal fonto-
sabb azonban, hogy alaposak, hogy tárgyukat teljesen 
kimerítik s lélektani és filozófiai alapon állanak. A »Ha.nd-
buchot« épen ez a körülmény teszi maradandó értékűvé. 
A ki ezt felüti és lapozgatja, megtalálhat itt mindent, a 
mire szüksége van, megismerkedhetik a kérdés felőli régi 
elavult nézetekkel, s tudomány mai álláspontjával. S ha 
a dolog talán közelebbről érdekelné, s a tárgygyal be-
hatóbban óhajtana foglalkozni, a mindegyik cikk végén 
levő »Litteratur« rovatban felemlítve találja mindazokat 
a rendszeres műveket, a melyek a kérdéssel foglalkoznak. 
Úgy a szerkesztő, mint a kiadó igen nagy szolgálatot tett 
a pádagogia ügyének, a mikor e monumentális munkát 
megindították s az aránylag olcsó ár mellett (kötetenként 
15 márka) mindenkinek hozzáférhetővé tették. S igazán 
óhajtanunk kell, hogy a munka minél nagyobb körökben 
terjedjen el s minél több olvasót szerezzen magának, 
hogy nevelésügyünk, a mely csak újabb időben kezd ki-
bontakozni az oktatásügy »védőszárnyai* alól, minél több 
s minél hivatottabb munkást nyerjen általa. — Adorján 
Ferenc. 

E G Y HÁ Z. 

Az alsóbaranya-bácsi reform, egyházmegyében 
lévő Kopácson július 29-én volt a papválasztás. Meghívás 
útján Körösy György eddigi helyettes lelkész, most ha-
raszti-i káplán, jeles és szép hangú szónok lett megvá-
lasztva óriási lelkesedéssel. 301 jogosult választó közül 
csak nyolc szavazott ellene. Tizenöt évi káplánkodás után 

igazán méltó jutalmat nyert. A beigtatás augusztus 23-án 
lesz. Nagy örömmel és lelkesedéssel várják a hívek új 
papjukat. Mi pályatársai is szívesen üdvözöljük a min-
denki által szeretett embert és kollegát! 

I S K O L A . 

A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület tanító-
képzőjénél Eperjesen a póttanfolyamban résztvevő tanítók 
vizsgája f. év augusztus hó 31. és szeptember hó első 
napjain, a tanítóképesítő írásbeli vizsgák f. év augusztus 
hó 29., 30., 31. napjain és szeptember hó első napján, a 
szóbeli vizsgák pedig folytatva f. év szeptember hó 2. és 
3. napjain fognak az egyházkerület bizottsága előtt meg-
tartatni. Felhivatnak a vizsgát tenni kívánók e hó 20-áig 
a tanítóképző igazgatóságánál jelentkezésre, az engedélyt 
nyert tanítók és tanítójelöltek pedig f. év augusztus 29-én 
reggel Eperjesen megjelenésre. Miskolcon, 1896. aug. 8-án 
Zelenka Pál, püspök. 

Értesítés. Az eperjesi ev. tiszakerületi kollégium 
főgimnáziumában az 1896/97. tanévre szóló beiratások 
f. évi szeptember 1—3-ig eszközöltetnek;; a beiratásokat 
megelőzőleg augusztus 30. és 31. napjain tartatnak a 
felvételi, javító és esetleg magánvizsgálatok. Az előadások 
a főgimnáziumban szeptember 4-kén veszik kezdetöket. 
A koll. főgimnázium növendékei vallásfelekezeti különbség 
nélkül részesülhetnek a kollégium kebelében fennálló táp-
intézet kedvezményeiben; az ezekre nézve magállapított 
díjak, mindig félévenként értve, a következők: ebéd és 
vacsoráért 31 frt, ebédért 19 frt. Ezen díjak félévenként 
előre fizetendők; a díjakból elengedésnek is van helye. 
Van a kollégiumnál azonkívül számos alapítvány, me-
lyekből évenként 5—65 frtos ösztöndíjak és praemiumok 
osztatnak a kollégium növendékeinek; a mult iskolai év-
ben 12 gimnáziumi tanuló részesült ezen ösztöndíjakban. 
Eperjesen, 1896. aug. havában. Az eperjesi ev. tiszaker. 
kollégium főgimnáziumának igazgatója. 

Értesítés. A magyarhoni ág. hitv. evang. keresz-
tyén egyház egyetemes theologiai akadémiáján Pozsony-
ban az 1896/97. iskolai évre a beiratások f. é. szeptem-
ber 20-ától 30-áig, az alap- és szakvizsgák, valamint az 
utólagos colloquiumok szeptember 15—20-ig tartanak; az 
előadások pedig október 1-én kezdődnek. Az I-ső félévi 
tandíj (másnemű illetékekkel együtt összesen 15 frt) a 
beiratkozás alkalmával fizetendő. A Il-ik félévi tandíj 
pedig (összesen 7 frt) február elején. A tandíj elengedé-
seért való folyamodványok augusztus 26-ig nyújtandók 
be. Minden theologus élvezheti az alumneumot évi 29 frt 
30 kr. díj lefizetése mellett s ez alapon szükség esetén 
ingyen gyógykezelésben s ápolásban is részesül. Az alum-
neumi ingyen-asztal elnyeréséért aug. 26-ig folyamodhat-
nak a szegénysorsú akadémiai hallgatók. A konviktusba 
(alumneuminál jobb ingyen-asztal) azonban csak oly aka-
démiai hallgatók vétetnek föl, a kik intézetünkön már egy 
félévet jó sikerrel töltöttek vagy más theol. intézetről a 
theol. akadémia IV-ik tanfolyamába lépnek. A folyamod-
ványok e tárgyban szintén aug. 26-ig nyújtandók be a 
theologiai akad. igazgatóságánál. Megjegyzendő, hogy az 
érdemes theol. akad. hallgatók számos ösztöndíjban és 
másnemű (így p. o. ifjúsági önsegelyzői) segélyekben is 
részesülnek. A mult iskolai évben e címeken közel 
3000 forintot osztottunk ki. Ugyancsak az 1896/97-ik is-
kolai év elején (okt. 1.) megnyílik a millennium emlékére 
alapított »Theologusok Otthona* is, a hol a felveendő 



akad. hallgatók az alumneumi vagy konviktusi ellátáson 
kívül lakást (kiszolgálás, világítás, mosás, fűtés s fürdővel) 
kapnak. S ugyanott az ifjak használatára áll a könyvtári 
dolgozó- az olvasó és a társalgó-terem. Folyamodhatni 
egész díjas (évi 80 frtos), fél díjas (évi 40 frtos) és tel-
jesen ingyenes helyekre. Feltételek: szorgalom, jó erkölcs, 
s az ingyenes helyeknél szegénység. A folyamodványhoz 
első jelentkezésnél önéletrajz is melléklendő. Minden egyes 
bennlakó tartozik magával hozni: megfelelő tisztességes 
ruházaton s jegygyei ellátott fehérneműn kívül ugyancsak 
jegygyei ellátott ágyneműt is (mint pl. egy párnát, egy pap-
lant vagy dunnát két-két héjjal s legalább két lepedőt). A 
folyamodványok a theol. akad. igazgatósághoz aug. 26-ig 
küldendők. A Theologusok Otthonába a külön szárnyban 
levő szobákba egy-egy kiváló theologus-nevelő mellé első 
sorban lelkész s tanító, de esetleg más evang. családok 
pozsonyi középiskolába járó tanuló gyermekei is felvétet-
nek, az esetre, ha aug. 26-ig elegendő számű s minden 
kelléknek megfelelő bennlakó theologus nem jelentkeznék. 
Ezen s általán bármely irányban felvilágosítással szivesen 
szolgál dr. Masznyik Endre, a theologiai akadémia igaz-
gatója. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A hibásan katho l ikusnak nevezett »római« és 

»pápista* kongresszus lezajlott. Hogy római vólt s pápista, 
bizonyítja az a körülmény, hogy legelőször is a pápához 
intéztek üdvözlő sürgönyt. A sok beszéd és előadás közül 
legtartalmasabb a gr. Esterházy Miklós Móric megnyitója 
volt, lévén ennek tartalma : egy evangeliumi protestáns 
eszme. A nemes gróf a teljes lelkiismereti szabadságot és 
jogegyenlőséget követelte beszédjében, a miből kitűnik, 
hogy római testvéreink -— természetesen csak elméletileg, 
mert a következményeket a jogegyenlőségből a szegény 
> nőtlen* papokra nézve nem vonták ki — elérkeztek a 
XIX. század végére, oda, a hova mi már a XVI. század 
elején gyakorlatilag is elérkeztünk. Az Isten segítse őket 
tovább is ! 

* Sajtóhiba- igazítás . A >Prot. Egyh. és Isk. Lap* 
31-ik és 32-ik számában megjelent »Beszédeim bírálóid-
nak című cikkbe a következő értelemzavaró sajtóhibák 
csúsztak be : 484. lapon e helyett: »azt nyilvánította be-
szédemről* olvasandó: >azt nyilvánította utolsó beszé-
demről*, 485. lapon e helyett: »kiszoríthatlan« olvasd: 
»kimeríthetlen«. 485. lapon e helyett: »ő müveiben« olvasd: 
»ő műveiken«. 500. lapon »átalakításnak* olvasd: »alakí-
tásnak«, »szemüvegeket* olvasd: »szemüregeket«. 501. 1. 
»teremtéséről*, olvasd: »teremtésétől*, »és az én koncep-
cióm* olvasd : »és ez az én koncepcióm«, »dirmál« ol-
vasd : »divinál«. A 485. lapon három helyen, a 486. lapon 
egy helyen, az 501. lapon egy helyen »mert« olvasandó 
a »most* helyett. 

P á l y á z a t . 

A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-
názium igazgató-tanácsa a rajztanári tanszékre pályáza-
tot hirdet. 

Pályázhatnak protestáns vallású a kijelölt tanszakra 

képesített okleveles tanárok, vagy tanárjelöltek; a meg-
választott tanár az orsz. tanári nyugdíjintézetnek köteles 
tagja lesz. 

A rendes tanár fizetése 1000 frt törzs és 200 frt 
lakpénz az egyházi pénztárból havi részletekben előre 
kiszolgáltatva és négy ízben 50—50 frt ötödéves korpót-
lék. A tanárjelölt fizetése 800 frt, szintén előleges havi 
részletekben. 

Pályázók folyamodványaikat f . évi augusztus 28-ig 
alólirott elnökségnél nyújtsák be. E folyamodványokban 
életkoruk, vallásuk családi állapotuk, hadkötelezettségi 
viszonyaik, képesítésűk, eddigi netaláni alkalmazásuk ok-
mányokkal igazolandók. 

A megválasztott tanár egy évi sikeres működés után 
állandósíttatik, hivatalát f. év szept. 1-én tartozik elfoglalni. 
Szükség esetén köteles más rokon tantárgyakat is túlter-
heltségének kikerülésével előadni. 

Kelt Kisújszálláson, 1896. aug. 12. 

Gulyás Lajos, 
ev. ref. lelkész, ig. tan. elnök. 

P á l y á z a t . 
A békési ref. egyház egy lelkészi jellegű fdanítói 

állásra pályázatot hirdet. 
Fizetése: 1. 500 frt készpénz az egyház pénztárá-

ból évnegyedenként előre kiszolgáltatva. 2. Lakbér fejé-
ben 125 frt. 

Kötelességei: 1. Az V. és VI. elemi osztályú figyer-
mekek tanítása az egyházkerületi tanterv szerint. 

2. Vallástanítás a gimnáziumban (heti nyolc órán.) 
3. Kánoni órákon templomi szolgálat s a rendes 

lelkészek helyettesítése hivatalos távoliétökben, vagy legyőz-
hetlen akadályoztatásuk esetén. 

Kérvények alulírt iskolaszéki elnökhöz augusztus 
hó 30-ig küldendők. 

Békés, 1896. aug. hó 17-én. 

Kecskeméti Ferenc, 
iskolasz. elnök. 

P á l y á z a t . 

A debreceni ev. ref. főgimnáziumban az 1896/97. 
iskolai évre egy helyettes tanári tanszékre hirdettetik pá-
lyázat, a melylyel a magyar és német nyelv tanítása van 
összekötve. 

Javadalmazása: 800 frt s csak prot. vallású egyének 
pályázhatnak reá. 

A pályázók okmányaikkal fölszerelt kérvényöket 
szeptember 1-éig a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöki 
hivatalához tartoznak beadni. 

Debrecen, 1896. augusztus hó 18-án. 

Kiss Áron, 
püspök. 



P á l y á z a t . 
A kisújszállási ev. ref. egyház népiskolájában pályá-

zatot hirdet: 
1. A fiúiskolában egy s.-tanítói állomásra, melylyel 

a III. és IV. osztály tanítása van összekötve, évnegyeden-
ként az egyház pénztárából előre fizetendő 400 frt törzs-
fizetés 50 frt lakbér javadalmazással. 

2. Négy osztályú leányiskolákban két segédtanítói 
állomásra, az első pont alatt megjelölt javadalmazással. 

Pályázhatnak okleveles, vagy tanítóképezdei tanfolya-
mot végzett ev. ref. vallású tanítók. 

3. A leányiskola V. és VI. osztályában szervezett 
segédtanítónői állomásra. Évi fizetés 450 forint törzs- és 
50 frt lakbérjavadalmazás. Tanítónő kötelessége ez idő 

szerint az V. és VI. leányosztályokban a női kézimunka, 
a gazdasági kertészet és egészségtan, földrajz, történet, 
olvasás és rajz tanítása. 

Pályázat csak okleveles, vagy tanítóképezdét végzett 
ev. ref. vallású tanítónőnek nyittatik s állandósítás az első 
sikerült próbaév leteltével történik. 

A pályázati kérvényekhez (melyek f . év. augusztus 
28 napjáig alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők) csato-
landók lesznek az életkorukat, vallásukat, képesítésöket és 
eddigi netaláni alkalmazásukat igazoló okmányok. 

Az állomás f. év szept. l- jén elfoglalandó. 
Kisújszálláson, 1896. aug. 12. 

Gulyás Lajos. 
ev. ref. lelkész, isk.-széki elnök. 

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 1896—97. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

A z e l n y e r h e t é s f e l t é t e l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen: 

a) magyarországi 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 
1896. szeptember 30-ig alólírott bizottsági jegyzőnél kér-
vényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegvetemeken 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 1896—97. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1896. jűnius 27-én. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási köte-
lezettséget is tartalmazó sajátkezüen írt és aláírt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. 1896. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólírott bizottsági 
jegyzőhöz (Budapest, V., Rálvány-utca 8. szám) küldjék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanár-
jelöltek felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk 
igazolása utána tanév elején, második felerészét pedig a 
tanév második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az 
illető egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszers-
mind a második félévre lett beiratásuk felől is (Frequen-
tations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá 
kerülő összegről szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előle-
gesen beküldötték, fogják posta útján bérmentesen meg-
kapni, mi-végre 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 
külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyüle-
kezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző. Dr Králik Lajos, e inök. 
H0RNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
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c i m z e n d ö k . 
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S Z Ő T S F A R K A S . 

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

Megjeleiiik minden vasárnap. 
E l ő f i z e t é s i á r a i 

Félévre: 4 frt 60 kr; egéss évr«: 9 fri. 

Eyyea szám ára HO kr. 

A szent jobbkéz. 
Dickens, a halhata t lan regényíró, egyik leg-

szebb regényében, a »Little Dorritcc-ben egy ha-
talmas, gazdag, ele ingatag alapokon álló bankár t 
szerepeltet , a kinek mindenki kedvét keresi, a 
kinek mindenki hízeleg. A sok hízelgő vendéget 
nem is bírja mind feltüntetni a jeles író s azért 
az egynemű foglalkozások képviselőit egy sze-
mélyben foglalja össze s Mr. Merclle termeiben 
rendesen ott ta lálunk egyebek közt három urat , 
a kik e nevet viselik: Bar, Bishop és Treasury . 
Bar: a törvényszék, Bishop: az egyház és Trea-
sury: a kormány, a politika. 

Mi is, mikor a szent jobb kéz körülhordo-
zásáról s az előtte hódolókról o lvas tunk : úgy 
tetszett, mintha azt kellene mondanunk, hogy 
ott voltak: Róma, a politika, a tudomány stb. Csak-
hogy ez a szent jobbkéz, akárk inek a jobbkeze 
is, mivel hogy »holt« jobbkéz: senkinek sem 
segíthet s mi nem is a r r a bíztatjuk olvasóinkat, 
hogy csatlakozzanak a fentnevezettekhez, hanem 
arra, hogy ragadják meg azt a szent jobbkezet, 
a mely él. 

Hogy él, azt bízvást e lmondhat juk róla, ele 
mégis először azt hangsúlyozzuk, hogy: meg volt 
halva. Ezt a szent jobbkezet szegekkel ütötték 
át, pedig ez igazán szent jobbkéz volt. E szent 
jobbkéz karol ta át valamikor a kisdedeket s pél-
dát mutatott , hogy a gyermekeket , a kicsinye-
ket soha meg ne vessük. E szent jobbkéz érin-
tet te valamikor a betegeket s példát adott, W v 
a testi és lelki betegeket gyógyítsuk. E szent 
jobbkóz ragadta meg a sülyedező Pé te r t és pél-
dát adott, hogy soha el ne csüggedjünk. E szent 
jobbkóz osztotta az első úri szent vacsorát, a 
mikor még az Ú r teste a maga egész valójában 
ott volt a tanítványok szemei előtt s így példát 
adott arra , hogy az Úr testének és vérének je-
gyeit soha húsnak és vérnek ne tekintsük, ha-
nem a velők való élés megbizonyosítson minket 

a felől, hogy az Ur Jézus ereje, az Isten kegyelme 
s a Szentlélek vigasztalása ép úgy bir tokává 
lehet lelkünknek, mint a hogy a kenyér ós bor 
bir tokává lett tes tünknek. Es — óh borzalom — 
azt a szent jobbkezet szegekkel verték át. Nyo-
morult, holt fára szegezték, hogy többé ne áld-
hasson, ne gyógyíthasson, ne menthessen. 

Es mégis az a szentjobb kéz: él. Nem kell 
tehát körülhordozni ; maga is kinyul; a hova csak 
akar . Es mily messzire elér!! Igazgatja a csillagok 
járását , a napok fónylésót. Kormányozza a szele-
ket és viharokat. Vezérli az angyalok éneklését, 
a kik csudálkozva tekintenek abba a y>titokba«, 
a melyet mi bűnös, de megváltott emberek ér-
tünk meg igazán ós élvezünk Es az a szent jobb 
kéz igazgatja az emberi tör téneteket is. Felemel 
ós sújt. Sebet vág és gyógyít. Vócl ós áld. 

Mikor a szegény, de benne bízó lélek csaló-
dik a világban és üldöztetik, akkor az a kéz le-
hajol s felemeli a legörnyedt Illéseket. Mikor a 
büszke és istentelen ember azt kiáltja, a mit 
Babylon kiáltott va lamikor : A mennybe megyek 
fel, a magasságos Is tennek s az 0 Piának szé-
kébe ü lök ; akkor az a szent jobbkóz s ú j t s el-
utasí t ja magától azokat, a kik az 0 nevében 
hata lmas nagy dolgokat cselekesznek, ele nem 
az ő szellemében élnek. 

Mikor a szivek megtelnek hitet lenséggel s 
megmerevednek annyira , hogy a szeretet lágy 
hangjai t nem ért ik: akkor az a szent jobb kéz 
elragad valami kedveset ós kellemeset tőlök, 
hogy a szenvedés alázza meg s vezesse Isten-
hez a büszke lelkeket, s mikor az emberek sírva 
könyörgik vissza a megvetet t s elhanyagolt evan-
geliumi hitet, akkor az a szent jobbkóz a régi 
gyógy irt új meg új formában osztja szót. 

Mikor az Úr egyházát minden elhagyja, a 
mikor sokan a tudomány nevében gúnyolják, a 
szokás nevében lázadást, a felvilágosodás nevé-
ben szolgai érzületet vetnek szemére, a mikor 
a gazdagok megvetik, mer t nekik a föld sokat 
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a d o t t 8 a s z e g é n y e k á t k o z z á k , m e r t ő k e t g a z d a -
g o k k á n e m tesz i , a m i k o r a v i l á g i gazság , ü d v , 
b o l d o g s á g s e r ő h e l y e t t f é n y t , p o m p á t , c e r e m ó -
n iá t , h o l t t é t e l e k e t v a g y finom r e n d s z e r e k e t k e r e s : 
a k k o r az a s z e n t j o b b k é z k i n y ú l i k , k e z é b e n a 
le lk i k a r d d a l , a m e l y n e k egy s u h i n t á s á t ó l r é m ü l v e 
s z a l a d szé t az e l l e n s é g t á b o r a . 

M i k o r a h í v e k m e g r e t t e n n e k , a m i k o r m a -
g o k r a t e k i n t v e l á t j á k , h o g y ő b e n n ö k is mi ly 
k e v é s az igazi s z e r e t e t , az igaz i h ű s é g , az igaz i 
t e s t v é r i s é g é s s z e n t s é g s a m i k o r k é t s é g e s k e d v e 
k i á l t a n a k f e l : i ly n y o m o r ú s á g o s e r ő k k e l m e g 
l e h e t - e g y ő z n i a v i lágot , a k k o r az a s z e n t jobb-
k é z á l d á s t o s z t o g a t s az ö v é i n e k e r e j é t m e g -
s o k a s í t j a . 

Oh, r a g a d j u k m e g h á t ezt a s z e n t j o b b k e -
ze t ! R a g a d j u k m e g , m e r t a n é l k ü l n y o m o r u l t 
f é r g e k v a g y u n k , a k i k e t a v i l á g e l t i p o r ; m í g h a 
az t m e g r a g a d j u k , e v i l á g jó l tevő i l e h e t ü n k , a k i k 
a m a kéz ú t m u t a t á s a s z e r i n t á l d á s t á r a s z t h a t u n k 
s zé t m é g e l l e n s é g e i n k k ö z ö t t is. 

R a g a d j u k m e g a m a s z e n t j o b b k e z e t , m e r t 
az k é p e s e g y e d ü l k i e m e l n i a k ö z n a p i s á g b ó l , a 
b á g y a d t s á g b ó l , az é r z é k i s é g b ő l , a h i t e t l e n s é g 
h í n á r j á b ó l s a h o l t h i t k o p o r s ó j á b ó l . T a n u l j u n k 
a z o k t ó l az e g y s z e r ű é s t u d a t l a n l e l ke k t ő l , a k i k 
e g y f ő v á r o s i l ap s z e r i n t f e l e m e l t é k ö r e g a n y á i -
k a t v a g y p a j t á s a i k a t v a g y g y e r m e k e i k e t , h o g y 
c s a k e z e k m e g l á t h a s s á k a m a holt j o b b k e z e t . 
T a n u l j u n k ezek tő l , m e r t ezek j o b b a k a maguk 
nemében n á l u n k n á l . M e r t mi n e m b u z g ó l k o d u n k , 
h o g y m i n d e n e k az élő j o b b k é z z e l ö s s z e k ö t t e -
t é s b e j u s s a n a k . D e h a az I s t e n e lvesz i a mi é r -
t e l m ü n k r ő l a s ö t é t s é g e t , é r z e l m e i n k b ő l a vi lá-
g i a s s á g o t , a k a r a t u n k b ó l az e r é l y t e l e n s é g e t : a k k o r 
az e r ő s e k a g y e n g é k e t , az e g é s z s é g e s e k a b e t e -
g e k e t , az i d ő s e b b e k az i f j ú s á g o t m i n d o d a v i sz ik 
az igazi s z e n t j o b b k é z k ö z v e t l e n k ö z e l é b e , h o g y 
ez az igazi s z e n t j o b b k é z , a K r i s z t u s j o b b k e z e , 
m e g g y ó g y í t s o n ós m e g m e n t s e n m i n d e n e k e t . 

Szabó Aladár. 

A pápa legújabb eneyklikája. 
XIII. Leo pápa, ez az ifjúlelkű, tiszteletreméltó aggas-

tyán, a kit Arany János szavaival »nagy álmodónak* is 
méltán nevezhetünk, a legújabb időben egyre-másra bo-
csátja ki encyklikáit a keresztyén egyházak egyesítése az 
»egy akol, egy pásztor« megvalósítása érdekében. 

Először a schizmatikus görög-keleti egyházhoz fordult 
hivő szózatával. A felelet nem soká váratott magára; még 
a mult év végén megjelent. A konstantinápolyi patriárka 
írta alá, de az összes görög-keleti zsinatoknak, tehát az 
orosz >szent zsinatnak« is tudomásával és beleegyezésé-
vel. A rendkívül erős, sőt éleshangú válasz, melyet állí-

tólag Mihály szerb metropolita fogalmazott, kimondja, hogy 
maga a pápa voltaképen a szakadár (schizmatikus), en-
nélfogva csak akkor lehet beszélni a keresztyének egyesü-
léséről, ha a pápa aláveti magát egy összehívandó egye-
temes zsinat határozatának s lemond hamis deeretalékra 
(Pseudo-Izidor stb.) alapított jogellenes uralmáról. Láthat-
juk ebből, hogy a keleti egyház a legmerevebb vissza-
utasítással felelt a pápa felhívására, minek folytán a két 
egyház között nemhogy közeledés történt volna, de a távol-
ság növekedett. 

Majd az anglikán egyházhoz intézett a pápa ency-
klikát. A római egyház mindig bizonyos kedveskedéssel 
és előszeretettel viseltetett a hatalmas anglikán egyház 
iránt, kevésbbé tartván azt az eretnekségbe elmerültnek, 
mint a többi protestáns egyházakat. Az angol püspöki 
egyházban érvényesülő ritualista és puseysta irányzatok 
csakugyan nyújthattak reményt a pápaságnak arra, hogy 
felhívása némi eredménynyel fog járni. Hogy mennyire 
csalódott várakozásában, megmutatta az eredmény, mely-
ről itt bővebben nem kell szólanom, mivel már e Lap 
33. számában »Angol visszhang a pápa encyklikájára« 
című cikkben tüzetesen ismertetve volt. Különben legújab-
ban Róma felől is hidegebb szelek fújdogálnak Anglia 
felé; a »Religio« f. évi július 18-ik számában legalább 
azt olvassuk, hogy az anglikán papszentelés (ordo) érvé-
nyessége ügyében a pápa által egybehivott és megkérde-
zett r. kath. theologusok bizottsága, valamennyi szavazat-
tal egy ellenében érvénytelennek nyilvánűá az anglikán 
papszentélést. A pápa azonban, a ki minden lehetőt el-
követ, hogy az anglikánokat a hit egységének, azaz a 
róm. kath. egyháznak megnyerje, most az ügyet egy új, 
bibornokokből alakított bizottság elé terjeszti, hogy ez 
újabb vizsgálatokat tartson s új tanulmányokat tegyen. 
Kíváncsian várjuk a »jobban informált* congregatio meg-
lehetős kényes helyzetben levő tagjainak véleményét és 
határozatát. 

A görög-keletiekhez és anglikánokhoz intézett felhí-
vás után, f. évi július hó 29-én egy újabb, terjedelmes 
encvklikát. bocsátott ki e tárgyban XIII. Leo pápa »a 
pátriárkákhoz, prímásokhoz, érsekekhez, püspökökhöz és 
más ordináriusokhoz, kik az apostoli székkel békében és 
közösségben vannak*. Ugyancsak e napon, mint Péter 
és Pál apostolok ünnepén, az ekkor kibocsáttatni szokott 
pápai emlék-érem szintén ezen eszmének lett szentelve. 
Az érem egyik oldalát a pápa képe foglalja el e körirat-
tal : >XIII. Leo, XIX. év óta pápa«; a másik oldalon 
pedig egy symbolikus kép látható. Középen áll a Megváltó, 
ki a földgömbre támaszkodva, balkezében »Egy az Ur« 
feliratú zászlót és jogart ta r t ; jobbjával pedig az ency-
klikára mulat, melyet egy kopt pap tart kezében. Két 
pálma jelképezi a keleti egyházat, egy merengő hajós a 
Megváltó balján és egy hajó a háttérben a protestantiz-
must. A körirat pedig ez: Legyen egy akol és egy pász-
tor. 1896.* 

Maga az encyklika igen terjedelmes, a »Religio« ez 
évi II. folyamának 2. és 7. számaiban, eredeti szövegé-



ben olvasható, összesen mintegy 32 hasábot tesz ki, úgy 
hogy egyszerre közölve Lapunknak egy (kétíves) számát 
egészen betöltené. Igen szép latinsággal van írva s rakva 
van a szentírásból és az egyházi atyák mííveiből vett 
idézetekkel, melyeknek száma közel másfélszáz. Jellem-
zésére elmondhatjuk ugyanazt, a mit dr. Horton anglikán 
lelkész az anglikánokhoz intézett encyklikáról mondott. 
Egyfelől bámulatot keltő tudás és ismeret, szeretetteljes 
szellem, másfelől azonban téves alapokból kiinduló gyenge 
logika jellemzik leginkább e mindenesetre nevezetes és 
sok tekintetben mesteri alkotást, 

A bevezetés két első pontja, eredeti szövegében, 
így hangzik : 

»Satis cognitum vobis est, cogitationum et curarum 
Nostrarum partém non exiguam illuc esse conversam, ut 
ad ovile in potestate positum summi pastoris animarum 
Iesu Christi revocare devios conemur. Intento in bac re 
animo, non parum conducere salutari consilio propositoque 
arbitrati sumus, Ecclesiae effigiem ac velut lineamenta 
describi; in quibus praeeipua eonsideratione dignissima 
unitas est, quam in ea, velut insigne veritatis, invictae-
que virtutis, divinus auctor ad perpetuítatem impressit..« 

A pápa gondolatainak s fáradozásának egyik főtárgya 
tehát, hogy a tévelygőicet Krisztus aklába visszatérítse s 
ezen üdvös tervének s szándékának előmozdítására nézve 
hasznosnak, szükségesnek látja, hogy az egyház képét, 
ösmertető jeleit, melyek közt legfőbb az egység, kifejtse 
és előadja. Az egyház — így folytatja tovább — a Krisz-
tus teste, ha tehát test (corpus), akkor látható (oculis 
cernitur); a miből következik, hogy nagy, sőt veszélyes 
tévelygésben vannak azok, a kik láthatatlannak tartják 
az egyházat. 

Itt van a fő eltérési pont, mely az ecclesia visibilis 
et inv isi bilis fogalmának evangelium és tényellenes össze-
zavarása és egyesítése folytán mindaddig lehetetlenné teszi 
a keresztyén egyházak egyesülését, míg a róm. katholikus 
egyház ezen téves princípiummal nem szakít; a mit pedig 
soha sem fog megtehetni, mert ezen alapelvvel egész szer-
vezete, sőt lényege a legbensőbb egybeköttetésben áll. 

Az ösmertetett alaptételből már igen könnyen leve-
zeti az encyklika a rég ösmert eredményeket: a látható 
és egységes egyház, melynek látható feje, Péter apostol-
fejedelem utódja, a mindenkori római pápa. A ki a róm. 
kath. egyháznak nem tagja, tehát a ki a r. pápa főnök-
ségét el nem ösmeri. az kívül van Krisztus egyházán, az 
nem tagja a Krisztus testének. 

Mivel azonban milliók és milliók vannak, kik a nagy-
ban elterjedt hihetlenséget gyűlölik, Jézus Krisztust Isten 
fiának és Megváltónak elösmerik és vallják, mindazáltal 
messze tévelyegnek az ő jegyesétől, az egyháztól: egye-
nesen felhívja őket a pápa, hogy reá hallgassanak és atyai 
szeretetét fogadják el, vagyis térjenek a r. kath. egyház 
kebelébe. Sőt hasonló indulattal még azokat is hívogatja 
magához, kik az igaz Istent, az ég és föld Alkotóját, atyjok-
nak ösmerik és vallják; mert senki sem lehet Istennek fia, 

ki Jézus Krisztust testvérének, az egyházat pedig anyjá-
nak nem ösmeri. 

Nekünk úgy tetszik, hogy e tételben a Krisztus teste, 
az egyház, egyenesen fölébe van emelve a főnek, a 
Krisztusnak! 

Az encyklika szerint különben már megvan az 
egy akol: a r. kath. egyház, melynek pásztora a Jézus 
Krisztus helyettese: a római pápa. Semmi más nem szük-
séges, csak a kívül tévelygő juhok és báránykák térjenek 
be az akolba. A pásztor szeretettel hívogatja őket. 

Tagadhatatlan, hogy ez lenne a legkönnyebb módja 
a keresztyénség egyesítésének. Csak az a baj, hogy a 
kívülállóktól voltaképen nem egyesülés, de meghódolás 
kívántatik; különösen tőlünk, evangeliumi protestánsoktól 
nem kiván kevesebbet a római pápa, minthogy ismét fel-
vegyük a szolgaság igáját, melyet a dicső reformátorok 
Isten segítségével, több mint negyedfélszáz évvel ezelőtt 
szertetörtek. 

Mi azonban a, szabadságban, melylyel minket a 
Krisztus megszabadított, megállunk, és nem kötelezzük 
meg magunkat ismét a szolgálatnak igájával (Gal. 5, 1.). 

A kitűzött magasztos célt, a keresztyénség egyesíté-
sét tekintve, a pápa encyklikájának aligha van nagyobb 
jelentősége és értéke, mint azon magyar kálvinista ember 
ötletének, ki nagyon egyszerű és könnyű dolognak tar-
totta a protestáns uniót; legyenek — úgymond — a luthe-
ránusok kálvinistákká. Mi pedig azt mondjuk: legyenek a 
pápisták az evangelium igaz híveivé s meg lesz az unió. 
A rabszolgaságba azonban vissza nem megyünk. 

Historicus. 

Az evangelium és az emberi nem 
tökéletesedése, 

A Természettudományi Közlöny folyó évi március 
havi füzetében Sajó Károlytól »A természettudományok 
és az emberi nem tökéletesedése* címmel egy érdekes 
értekezés jelent meg. Sajó, mint látszik, telivér evolutio-
nista és agnosta Tisztán természettudományi szempont-
ból és tudománya elvei szerint foglalkozik azzal az érde-
kes kérdéssel, miként van az, hogy az ember, bár föl-
dünkön a legelőrehaladottabb faj, azért mégis absolute 
nagyon távol áll attól »a kívánatos mintaképtől«, melyet 
természettudományi ismereteink, illetőleg a más állatokon 
tapasztalt adatok alapján jogunk volna magunknak felőle 
alkotni ? 

Midőn a »kivánatos mintaképről beszélünk — mondja 
a nevezett tudós — kétféle hasznos és szép tulajdonságo-
kat kell föltételeznünk, először olyanokat, a melyek neki 
magának válnak javára és másodszor olyanokat, a melyek 
embertársainak hasznosak és kellemesek. Csak az oly 
ember tekinthető igazán a földi élet koronájának, mely-
ben e két tulajdonság egymással tökéletesen összhangban 
van. Egyik se harapózik el a másik rovására. 

E »mintakép* szerint tehát az az emberi faj a töké-
letes, melynek individumai épek, egészségesek. Látásuk, 
hallásuk, szaglásuk, tapintásuk finom és éles. Izomzatuk 
erős, mozdulatuk ügyes, biztos, harmonikus, minőt csak 
egyeseken találunk. Szerveik, a gyomor, máj, szív, tüdő 
hibátlanul működnek, agyvelejök pedig szabatosan. Ezért 



szellemi világuk tiszta, derült. Vidám lelkületűek, jóaka-
ratüak, föltétlenül becsületesek. A maga érdekeit nem tolják 
előre. (Ejnye, de különös. Hiszen az az evolutio, a mely 
Istenről, mint az evolutio főtényezőjéről nem tud, azt vallja, 
hogy a fejlődés alapja épen saját érdekeink előretolása. 
Épen azért ez a mondat úgy tévedt Sajó Úrhoz az evan-
géliumból. A nafuralismusban nincs helye. Szerk.) A ter-
mészetet, a tudományt, a művészetet, a valódi élvezeti 
tárgyakat méltányolni tudják. E mellett külsejök esztetikus 
szép, kellemes. Mint polgárok minden külső kényszer és 
fenyíték nélkül is megteszik azt, a mit az általános egyen-
letes és egyforma jólét érdekében tennie kell. 

Ilyen ember, mondja tudósunk, a való életben igen 
nagy ritkaság. Csak a könyvekben, regényekben találko-
zunk velők. De hogy aztán e könyveket a legtöbben lel-
kesedéssel olvassák, bizonysága annak, hogy az emberek 
azokat az alakokat követendő mintaképekül elismerik. Az 
elérésükre, megvalósításukra való vágyakozás az emberi 
természetben gyökerezik. És elérésük fizikailag nem is lehe-
tetlen. Mert ma is vannak, a kik e mértékhez közelebb 
állanak, mint az emberiség zöme. 

Hogy miért nem lett ilyen az emberiség ? Sajó arra 
is megfelel. Az oka az evolutióban rejlik. Szerinte a ter-
mészeti kiválasztás nem előre kitűzött magasabb célok 
szerint és nem e célokhoz mért tudatossággal megy végbe, 
hanem köznapiasan szólva »vaktában«. Vagyis a létért 
való küzdelemben minden lehetséges, a mi fizikailag nem 
lehetetlen. A természeti kiválasztás útján nem mindig a 
legszebb, illetőleg a legnemesebb tulajdonságok maradnak 
győztesek. Mert az nincs tekintettel arra, a mit magunk 
és társadalmi életünk nyugalma, megelégedettsége végett 
szeretnénk vagy a mire vágyódnánk. Csak azokat a tulaj-
donságokat fejleszti ki szükségképen, a melyek a faj fen-
tartása végett, az adott természetes viszonyok közt szük-
ségesek. Eszményi célok nem jutnak szükségképen meg-
valósulásra, noha nincs kizárva, hogy mellékjáradékként 
szerepeljenek. 

Ez állításának megmagyarázására az öröklés nagy 
törvényéből és abból a tételből indul ki, hogy valamennyi 
társadalmi jelenség az idegrendszerben és működésében 
leli magyarázatját. A mi idegrendszerünk elképzelhetetlen 
hosszú ívsorozatnak hosszú munkája. Mostani természe-
tünket úgy örököltük. S mivel társas viszonyainkban alap-
jában véve ma is ugyanazok a jelenségek uralkodnak, 
melyek hajdanában, természetünk se különbözhetik alap-
jában őseink természetétől. A mindenfelé talált őskori 
leletek pedig kézzelfoghatólag bizonyítják, hogy az ember 
ragadozó faj volt. Az ölés dicsekvésük tárgya volt már 
a történelem előtti időben is. A tömeges ölés, a »háború«, 
már a kőkorszakot megelőzte. E szakadatlan küzdelemben 
ha voltak békésebb természetűek, háttérbe szorultak, le-
gázoltalak. S midőn a gyilkos és rabló természetűek 
maradtak csupán az elet színpadán, egymással mérkőztek. 
Ismét a féktelenebb, a vadabb győzött. Tudósunk innét 
származtatja, hogy a rablás, ölés, lopás, csalás és vesze-
kedésre való hajlam az idegrendszer e kóros nyilvánulásai 
oly általánosak az emberekben, hogy az idegrendszer-
búvárok kétségbevonták a teljesen ép, egészséges idegű 
emberek lételét. Innét van az, hogy a tömeget mániasok 
izgatják. Azok szerzik meg szimpathiáját, a kik szenve-
délyére, fanatismusára appellálnak. S ezen nincs mit csodál-
koznunk, öröklött tulajdonságokkal van itt dolgunk. Mind-
ezek megvoltak az ősökben. E nem ép idegzetű emberek 
előnyben voltak a többiek felett, mivel a létért való küz-
delemben azok győznek, azok maradnak meg és azok 
szaporodnak tovább, a kiknek az adott viszonyokhoz leg-

alkalmasabb szervezetük van. Különben a kiválasztás már 
rég kiküszöbölte volna e kóros alakokat. 

A hadviselés ma már megváltozott, de a létért való 
küzdelem és a természeti kiválasztás most sem kedvez a 
nemesebb tulajdonok kifejlődésének. Az erőszak ki-kitör. 
Az embertársak elnyomása, megrövidítése, a más rová-
sára való gazdagodás vigan foly tovább a fortély, ravasz-
ság, csalás, hazugság alkalmazásával. A háborúskodások 
lecsillapulta óta az emberiség, haladt ugyan, de nem ja-
vult sem testileg, sem erkölcsileg, mert a győzelem azé, 
a ki nem válogatja a fegyvert. 

Most az a kérdés, lehet-e? s ha igen, mi módon 
lehet jobb »ember-anyagot« előállítani? Az emberiség 
immár tudatára jutott annak, hogy állapota nem jó, nem 
boldog. S az ember boldogítása jelszóvá lett. Vannak, a 
kik politikai, törvényes vagy forradalmi változásokkal 
akarják sorsunkat javítani. De-munkájuk hiába való; mert 
az ember az marad, a mi volt, nyugtalan önző faj, a 
mivé a kiválasztás tette. Ismét mások, mint az amerikai 
szekták vallástételekkel akarnak jobb és tökéletesebb tár-
sadalmi rendet teremteni. De ez a módszer is csütörtököt 
mond, mivel boldogot, boldogtalant összetoborzanak, fele-
dik a közmondást »az alma nem messze esik fájától*. 
Azt hiszik, ha kellő prédikációk tartásában nem lesznek 
restek, előáll a jobb társadalmi rend. De a hol száz em-
ber jutott is egybe, mihelyt az újdonság ingere elpárol-
gott, kiütött nyomban az öröklött ősi természet s a kis 
társaság {elbomlott. A régi mesterséges kiválasztás pedig, 
melyet a társadalmak eleitől fogva alkalmaztak, tudniillik 
a hóhér segítségül hívása nagyon brutális valami. 

A helyes kiválasztásra a természettudomány nyújtja 
az igazi módszert. Az emberiség igaz javulása csak úgy 
várható, ha a természettudomány vívmányai, különösen a 
psychologia, az idegtan, az öröklés törvényei fogják dik-
tálni a jövő institúcióit. Siker csak úgy várható, ha a leg-
kiválóbb, legönzetlenebb, legbékésebb és legkellemesebb 
természetű embereket kiválogatnák és azokat, a kik az 
elfogadott elvekhez nem alkalmazkodnának, eltávolítanák 
közülök s így járnának el számos ember öltőn á t : akkor 
az idők folyamán számos évtizedek hosszú során át min-
denesetre keletkeznék egy megfelelő ember-anyag. (Ö beata 
simplicitas! Szerk.) 

Az eszményi ember, ki most csak képzeletünkben 
él, állítja Sajó Károly, úgy válhatik valamikor testté, ha 
a morális, észbeli és testi tulajdonságaikra nézve legkivá-
lóbb egyének kiválasztatnak és az egymásután követ-
kező generációikon a kiválasztás szakadatlanul és követ-
kezetesen folytattatik. De javaslatát a következő fellengző 
szavakkal kiséri: Azok az eredmények, melyeket az ehhez 
hasonló eljárás a kertészetben és a háziállatok közt pro-
dukált, bizonyítják, hogy minő hihetetlen mértékben töké-
letesedhetik minden szervezet, a melyet valóban ehhez 
értő emberek vezetnek tovább a mesterséges kiválasztás-
nak kezdetet igen, de véget nem ismerő folyamatain. Ez 
már nem vaktában való átalakulási processus, hanem ön-
tudatos, céltudatos és így határozott irányban haladó. És 
ha a puszta természeti erők, hogy, úgy mondjuk, »vélet-
len* egymásra hatása a protozoákból emlősöket, madara-
kat. stb. tudott fejleszteni a levegő és föld uraivá tenni, 
mire képes akkor a tudomány fegyvereivel és segédesz-
közeivel, a kellő ismeretekkel felruházott és határozott 
célok szerint működő emberi ész! (Lásd ehhez: Ézs. 47, 
10. és Ézs. 14, 13—14. verseit. Szerk.) 

így beszél a tudomány embere. Áz evolutio eszmé-
jében bizonyára van valami nagyszerű, a mi hatalmas 
erővel ragadja meg az elmét. Az sem tagadható, hogy a 
kifejlődés elvének a tudományban való alkalmazása jó 



egy lépéssel előre vitt bennünket a világ megismerésében. 
De azért még sem titkolhatjuk el, hogy az evolutionisták 
minden hipothesisét nem fogadjuk el készpénzül. Mert bár 
az összes organikus élő lények fajaik és nemeik szerint 
egy folyton emelkedő lépcsőzetet, egy oly szorosan össze-
függő láncsorozatot alkotnak is, melyből ha itt-ott egy 
láncszem kiesett, az ásatagokból nyilván kitűnik, hogy az 
a hiányzó tag, az a hiányzó tag valaha megvolt, csak úgy 
veszett ki : de mégis az összes élő lényeknek egy vagy 
néhány sejtből való kifejlődése előttünk nagyon is merész 
és problematikus elméletnek tetszik. Mert az organikus 
lényeknek nemeik s fajaik szerint való lépcsőzetes sora-
kozásának tényével szemben áll az az általánosan ismert 
tény, hogy a különböző nemek között éles határvonal 
van vonva. Minden szerves lény, növény és állat egyaránt 
a saját neme szerint való utódokat hoz. Mióta a világ 
áll, senki sem szedett »tövisről szőlőt, vagy a bojtorjánról 
fügét«. Mióta az emberiség eszmél, a lefolyt 4—5 ezer 
év alatt, nem szerzett senki oly tapasztalatot, hogy akár 
egy csapásra, akár lassú elváltozás útján, az elődöktől 
teljesen elütő, külön nemet alkotó alakok álltak volna 
elő. Sőt minden azt bizonyítja, hogy alakjukra, tulajdon-
ságaikra, szóval egész mivoltukra nézve a mai állatalakok 
teljesen megegyeznek a pár ezer év előtti Őseikkel. A 
különbség legfeljebb az, hogy a meglevő nemek kere-
tén belől levő fájok közt új válfajok keletkeztek, akár a 
domestikáció, akár más valamely erő behatása alatt. Mint 
például az egyszerű vadkörtéből és vadalmából az emberi 
kultiválás alatt közel 400 fajta nemes körte és alma vál-
faj állott elő. A lovaknak, szarvasmarháknak, juhoknak stb. 
is számtalan válfaját hozta létre a domestikáció. 

Azonban, az evolutio, legyen bár munkaterét ille-
tőleg ily szűk térre szorítva, vagy legyen neki oly nagy 
szerepe a természet háztartásában, mint a természettu-
dósok állítják, szerintünk a Teremtőnek dicsőségéből és 
bölcseségéből nem von le semmit is. S mindenesetre 
különösnek, csaknem érthetetlennek tartjuk, ha egy termé-
szettudós a teremtő és teremtés gondolata fölött, mint 
valami gyermekmese fölött mosolyog és egész komolyan 
állítja, hogy minden a mi van vagy lett, a természeti erők 
»véletlen* egymásra hatásából lett. Holott senkinek sincs 
annyi alkalma meggyőződni a felől, hogy a természetben 
nincs esetlegesség, hanem mindent céltudatosság és terv-
szerűség hat át, mint a természetbúvárnak. Egy kutató 
elmének, mely ismeri az ok és okozat közötti viszonyt, 
mely a természetben minden téren rendet és törvényt 
észlel, önkénytelenül, még önmegtagadással is rá kell arra 
jönni, hogy a vak és Öntudatlan erők mögött egy rendező 
kéz van, hogy a törvény, melynek megismeréséhez ész, 
értelem kell, csak értelem által állíttathatott fel. Szerin-
tünk a teljes igazság az, hogy a fejlődést megelőzte, a 
teremtő »legyen* szó. 

Különben, Sajó fejtegetéseiből két fontos, a termé-
szettudománytól is igazolt s a theologiában rég ismert 
gondolat emelkedik ki. Az egyik, az ember egyetemes és 
öröklött romlottsága, a másik pedig, hogy az ember elől 
nincs végképen elzárva az út. A romlottságtól megsza-
badulhat, nemesedhetik, tökéletesedhetik. A theolog-iában 
e két gondolat, az eredendő bűn és a váltság nevén isme-
retes. E két tény a keresztyénség sarkalatos alapelve. Ha 
az ember nem nemesedhetik, nem tökéletesedhetik, hiába 
való a Megváltó eljövetele. Hiábavaló a prédikálás, a ne-
velés, hiábavaló minden törekvés. 

-(Vége köv.) Csizmadia Lajos. 

T Á R C A . 
A református egyház. 

Református egyházunk rendkívül hasonlít az őskeresz-
tyén egyházhoz. Az ifjú keresztyén egyház fölött nemso-
kára megalakulása után kitört az üldözések vihara. Alig 
kezdték az apostolok az evangéliumot prédikálni; jött az 
erőszak s a hatalmas ellenség börtönbe vetette, sőt halálra 
hurcolta őket. Református egyházunk is vérrel lett keresz-
telve. Gyilkos gyűlölettel állták körül bölcsőjét. A máglya 
fellobogott s ezeren fizettek halállal az evangéliumhoz való 
hűségökért. Az első keresztyén egyház vértanúi a halálla' 
szemben oly szilárdságot és szelídséget tüntettek föl, a mely 
rendkívül elősegítette a keresztyén egyház elterjedéset és 
győzelmét. Református egyházunk vértanúi nem kevésbbé 
tűntek ki állhatatosságuk s bátorságuk által. Szolgáljon erre 
nézve néhány példa bizonyságul. 

Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv István vér-
tanú haláláról értesít. Ellenségei kivitték a városon kívül 
s vad gyűlölettel megkövezték. Teste csupa seb volt; a vér 
patakokként folyt róla. De mégis így sóhajtott fel nyugod-
tan: Uram Jézus! vedd magadhoz az én lelkemet! Uram, 
ne tulajdonítsd nekik e bűnt! 

Traján császár idejében Ignácot, János apostol tanít-
ványát, Ántiochiában elfogták, bilincsbe verték s Rómába 
hurcolták, a hol a circusban a vad állatok elé vetették. 
Halála előtt ily módon tett bizonyságot az Úr Jézus iránti 
égő szeretetéről: »Én azt keresem, a ki értem vérét on-
totta ; azt szeretném látni, a ki az én megigazulásomért 
feltámadott. Ez az a kincs, a mely után az én lelkem 
vágyódik. Én az Isten búzája vagyok. Hadd tépjenek s 
zúzzanak széjjel fogaikkal a vad állatok; így leszek az 
Úr Jézushoz méltó kenyérré*. 

Tizenhat századdal később e tiszteletreméltó alakok 
újra felelevenedtek a hugenottákban. Ezek is bátran néz-
tek szembe a halállal s gyáva félelem nélkül és csendes 
békességgel sziveikben tettek bizonyságot arról, hogy a 
Krisztus az ő életök. Legyen elég ez alkalommal két példa, 
Berquin Lajos és Du Bourg példája. A máglyát a Gréve 
téren állították fel. Berquin Lajost, e kiváló tudóst és 
írót, az eretnekség vádja alapján halálra ítélték. Egy sze-
kéren vitték a vesztőhelyre s egy kortársa azt mondja 
róla, hogy oly nyugodtan ült azon, mintha csak dolgozó 
szobájában ült volna; arcán békesség honolt, mint azén, 
a ki az örökkévalóság dicsőségét szemléli. Még néhány 
szót akart a tömeghez intézni, de a zaj és kiáltozás meg-
akadályozta e szándékában. Teljes nyugalommal adta át 
magát a hóhérnak, a ki azt a megjegyzést tette: »Még 
sohasem láttam valakit ily keresztyéni módon meghalni*. 

Ugyanazon a helyen végezték ki néhány évvel ké-
sőbb du Bourg jogtudóst, a parlament tagját, Francia-
ország diszét, virágát. Egész Páris ott volt a vesztőhelyen, 
tanulók, nemesek és a nép. A máglya mellett így imád-



kozott du Boury: »Uram ne hagyj el, hogy én se hagy-
jalak el!« Azután fellépett a máglyára. A láng körülvette, 
teste már égett, a mikor, mint Megváltója egykoron, ezt 
az imát küldötte fel az égbe: »Atyám, bocsáss meg nekik, 
mert nem tudják, hogy mit cselekesznek*. A vértanú ha-
lála oly hatást tett a népre, hogy egy pápista történetíró 
kénytelen volt megvallani, hogy egy oly halál jobban ter-
jeszti a protestáns eretnekséget, (!) mint egy sereg prédi-
kátor. 

De református egyházunk még más tekintetben is 
hasonlít az öskeresztyén egyházhoz. Ez az egyház nem 
akart mást hirdetni, csak a Jézus Krisztust, azt pedig, a 
ki megfeszíttetett. Ezen a Krisztuson alapul az apostolok 
prédikálása. A Krisztus keresztje, a mi a zsidóknak bot-
rány, a görögöknek bolondság volt, az apostolok előtt az 
evangelium központja volt s ez az evangelium pedig az 
Istennek ereje. A mi theologiánk központja is a Jézus 
Krisztus, az pedig, a ki megfeszíttetett. A mi egyházunk 
mindig hangsúlyozta, hogy nem adatott az embereknek 
más név, a melyben idvességet találhatnak, egyedül a 
Jézus Krisztus nagy neve. Hangsúlyozta, hogy a Jézus 
Krisztus meghalt a mi bűneinkért, s hogy egyedül az Úr 
Jézus az út, a melyen Istent megtalálhatjuk s a mennybe 
juthatunk. Hangsúlyozta, hogy nem aranyon és ezüstön 
váltattunk meg, hanem az Ur Jézus Krisztusnak, amaz 
ártatlan és szeplőtelen báránynak vérén s hogy a mi vált-
ságunk örök időktől fogva elvégeztetett, mielőtt a világ 
fundamentomai felvettetének. 

Az öskeresztyén egyház az apostolok által hirdetett 
evangelium által vezéreltette magát s a mi egyházunk is 
az Isten igéje szerint igazodik. Az öskeresztyén egyház 
szegeletköve a Jézus Krisztus volt s nekünk sincs más 
»Mesterünk«, csak az Ur. Ő a mi Királyunk és Meg-
váltónk s a mi idvességünk nem a törvény cselekedetei-
ből vagyon, hanem az Istennek kegyelméből. 

Epen azért azt mondhatjuk, hogy reformált egyhá-
zunk az öskeresztyén egyház leánya és örököse. Épen 
azért ne akarjon senki kivetni bennünket az általános 
keresztyén egyházból s ne mondja azt senki: Ti eretne-
kek! Ha mi eretnekek vagyunk, akkor az első vértanuk 
és az apostolok, Péter és Pál is azok voltak. 

Szeressük azért a mi ref. egyházunkat! Ha falai meg-
repedeztek, jertek töltsük ki a réseket, s ne hagyjuk el 
hűtlenül a várat. A mi atyáink egyháza legyen a mi egy-
házunk is. Ez volt az ő otthonuk; legyen a mienk is. 
Ennek kapuin át mentek atyáink a mennybe; e kapukon 
át fogunk mi is bemenni a dicsőségbe, ha mint atyáink, 
arra nézünk, a ki a mi hitünknek elkezdője és bevége-
zője, az Úr Jézusra. 

Gout A. után X. Y. 

A vallásos estélyekről.* 
— Egy kis beszámoló és még valami. — 

A »Hajnal« meg a »Protestáns Egyh. és Isk Lap* 
rendes olvasói előtt ismeretes már azon kis mozgalom, 
melyet a mult év őszén, a külső-somogyi ref. egyház-
megye hét lelkésze indított, a vallásos életnek az eddigi-
nél nagyobb méretű fellendítése s minden irányban inten-
sivebbé tétele tárgyában. Akkor tartott szűkkörű egyházi 
értekezletünkön — melyen egyházmegyei világi tisztvise-
lőnk is megjelent — megállapodtunk ugyanis abban, és 
illetőleg köteleztük magunkat arra, hogy — az alapvető 
munkán kezdve — az ismétlő tankötelesek eddig elha-
nyagolt vallásos oktatását mindenesetre mi magunk ke-
zeljük ; ezen növendékekhői, a helyi viszonyok szerint 
ifjúsági énekkarokat, s később ifjúsági egyesületeket szer-
vezünk; a konfirmációi oktatásra különös gondot fordí-
tunk; a vallásos estélyek tartását megpróbáljuk; és rajta 
leszünk, hogy eme hitépítő nemes céljaink vállvetett mun-
káihatása szempontjából, e szűkkörű értekezlet már a 
közelebbi időben, jól szervezett s együtt működő egyház-
megyei értekezletté bővüljön ki. 

Kibocsátott, s ezen folyóiratban is közzétett felhí-
vásunkban, egyházmegyénkben összes lelkésztársainkat fel-
kértük a hozzánk csatlakozásra s az Isten anyaszentegy-
házának velünk együtt leendő építésére s szépítésére. De 
elhatároztuk egyúttal azt is, hogy szerzett tapasztala-
tainkról számol adandók, egymás tájékozása és a további 
teendők megbeszélése céljából, még e tavaszon újabb 
értekezletre gyűlünk össze. 

Ez az értekezlet — miként értesülve vagyok — meg 
is fog tartatni a pünkösdi ünnepek után ; addig is azonban 
míg ott beszámolnánk egymásnak a tél folyamán tett 
evangelizáló kísérleteink eredményéről: legyen szabad 
nekem, kitűzött többi feladataink sorából csupán egyet 
szakítva ki, az általam is megkezdett vallásos estélyekről 
szólni, azoknak lefolyását és tárgyát előadni e mű olvasói 
előtt úgy, a mint azokat én saját gyülekezetemben meg-
kezdettem és az eredményt, a melyet észleltem és tapasz-
taltam. 

Előre bocsátom, hogy egyházam nem tartozik a 
nagy egyházak közé. csupán 800 lelket számlál; a róm. 
kath. felekezet is csaknem ilyen népességű, önálló plébá-
niával; földesúr: a dúsgazdag veszprémi káptalan. Refor-
mátus népem vallásosság tekintetében olyan, mint a somo-
gyi és baranyai nép általában; eléggé szereti és látogatja 
templomát, él a szent vacsorával csaknem minden alka-
lommal, meghozza terhes áldozatait is az egyház és iskola 
oltárára, s kálvinista hitéhez eddig még annyira ragasz-
kodott, hogy — bár a káptalani urasághoz az anyagi 
érdekeknek nem egy szála fűzi is őt — 24 év leforgása 
óta egyetlen konvertálási eset sem forduit elő egyházam-
ban. Szóval, a közönséges fogalmak szerint, buzgó és val-
lásos népnek mondható. De a mélyebben látó szem — s 
az én szemem is — látja már a fény mellett az árnyat, 
látja az egykor erős nép homlokán, ha nem is a halál-
nak, de a hanyatlásnak sötét jegyét: az egy vagy két 
gyermekrendszerrel kapcsolatos titkos bűnökben, az al-
koholizmus naponkénti terjedésében, a ruházatban való 
fényelgésben, a könnyelmű életmódban, s ezek követke-

* »E cikk mutatvány az Uj Óramutatóból, mely ép most 
hagyta el a sajtót. Előre is felhívjuk rá. mint gyakorlati s magyar 
tapasztalatok alapján írt belmissziói vezérfonalra a figyelmet. Ára 
a több, mint kilenc ívre teijedő műnek: 50 kr. Kapható Hor-
nyánszky Viktornál. Budapesten. A tiszta jövedelem a II.i,aal-
alap növelésére fordíttatik.i 



zéseül a pauperismus ijesztő térfoglalásában. Sajnos, hogy 
e fenyegető társadalmi bajok — miként közelebb Beksics 
Gusztáv is oly alaposan kilejtette — kiválólag dunántúli 
bajok és specialitások, s nagyrészben a kedvezőtlen gaz-
dasági viszonyok fejleményei! 

Tehát egy ily külsőleg vallásos, lelkében azonban 
már romlásnak indult s beteges nép között kellett nekem 
— és bevallom őszintén, valóban kellett már — megkez-
denem az evangelizációnak egy más módját is, mely nem 
elégszik meg a templomi igehirdetéssel és igehallgatással, 
hanem ezt bensőbbé és mégis hozzáférhetőbbé, s az életre 
gyümölcsözőbbé tenni törekszik, tudniillik: a vallásos esté-
Ivek tartását. 

December elején, az Advent első hetében, egy csütör-
töki napon tartottuk első ilynemű összejövetelünket, esti 
5 óra tájban, az eléggé tágas iskola termében, a férfi- és 
női közönség oly tömeges érdeklődése mellett, hogy a túl-
zsúfolt teremben — a levegő élenye felemésztetvén — a 
lámpák csakhamar pislogni kezdettek s kialudni akartak. 
Tudván, hogy az újságnak minő ingere van az emberekre, 
épen nem lepett meg ez a nagy érdeklődés, sőt előre 
számítottam reá; de féltem, megvallom, s félelmemet a 
közönség előtt ki is fejeztem, hogy ez talán ismét csak 
az a híres magyar szalmaláng, mely rövid idő alatt — 
mikor e dolog majd megszokottá lesz — lelohad és végre 
egészen kialszik. Azonban csalódtam, váratlanul és kelle-
mesen csalódtam. A tél folyamán összesen 12 ízben tar-
tott estélyeinknek utolsóján, csak egy lélekkel sem volt 
kevesebbb jelen, mint az elsőn; sőt mikor — a tavaszi 
munkaidő beálltával — az összejöveteleket beszüntettem, 
sokan még akkor is sajnálatuknak adtak kifejezést azok 
elmaradása felett. Elismeréssel jegyzem és említem tél itt, 
hogy egyházam vénei, presbyterei, csaknem minden héten 
teljes számmal jelentek meg, e tekintetben is például és 
tükörül szolgálván a népnek ; a közönség többi része azon-
ban. a dolog természete szerint, hetenként változott és 
más-más egyénekből állott, nem férhetvén be egyszerre 
mindnyájan az iskolaterembe. 

Estélyeinket mindenkor egy rövid imával, énekléssel 
(harmónium kísérete mellett) kezdtük; erre következett 
egy általam tartott felolvasás, majd ismét záró éneklés 
és imádság. S bár az unalomnak jelét egyszer sem ész-
leltem, arra mégis ügyeltem mindig, hogy az egész pro-
gramm öt negyed óránál többet igénybe ne vegyen, a mit 
lelkésztársaimnak is ajánlani bátorkodom. 

És mik voltak felolvasásaimnak tárgyai? 
Az elsőben, mely a »Hajnal« ez évi 3-ik számában 

is megjelent, mindenekelőtt a vallásos összejövetelek szük-
ségességét és célját adván elő, úgyszólván csak általános-
ságban és futólag érintettem egyházi, családi és társadalmi 
sebeinket, úgy a mint én azokat népem életében, közel 
negyedszázados lelkészi működésem ideje alatt, felismer-
hettem, nem nagyítva, nem is szépítve semmit, igazsággal 
és mégis szeretettel. És végetlenül jól esett tapasztalnom, 
hogy bár előadásom hangja itt-ott sokkal erősebb és éle-
sebb volt, mint azt például egy templomi beszédben ma-
gunknak megengedhetnők — a szívből jövő szeretet dor-
gálásait senki nem vette zokon a hallgatók közül, és a 
következő estélyeken is ép oly tömegesen jelentek meg. 

További előadásaimban célszerűnek láttam egyház-
történelmi dolgokkal foglalkozni, mert nem egyszer volt 
alkalmam tapasztalni, hogy református népünk az elemi 
iskolában szerzett s egyben el is feledett hiányos isme-
retein kívül alig tud valamit a reformáció jelentőségéről, 
nagy küzdelmeiről és dicső reformátoraink életéről s mű-
ködéséről. Önként és első tárgyul kínálkozott itt: Kálvin 
élete és működése. Elővettem nagy Révészünknek e nem-

ben páratlan s gyönyörű munkáját és abból több estén 
keresztül olvastam fel egyes fejezeteket, a hol szükséges 
volt, magyarázatokkal is kisérve, de kihagyva belőle ter-
mészetesen a theologiai viták és rendszerek részletes elő-
adását, melyeknek megértéséhez s élvezéséhez magasabb 
szakértelem kívántatik. — Közönségem a lehető legnagyobb 
figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta a soha nem hallott 
dolgokat annak a nagy embernek erős hitéről, hajthatatlan 
jelleméről és önzetlen s lázas tevékenységéről; s nem egy-
szer a lelkesedés, majd a csodálkozás nesze morajlott végig 
a termen, a hallgatók ajakán, az egyes markansabb jele-
netek festésénél. Voltak jelen ezen úgy nevezhető Kálvin-
estélyeinken, csaknem minden alkalommal, róm. kath. hall-
gatók is, a kiket mindenkor szívesen láttunk körünkben ; 
s hiszszük, hogy a hallott dolgok, tán egyiket-másikat 
gondolkozóba is ejtették! . . . 

Ezen cyklus után, felolvasási tárgyul, változatosság 
okáért is, bibliai történeteket választottam, és pedig a 
Jámbor Lajos által megírt Ó-szövetségi történeteket, me-
lyeknek végigolvasása szintén több estét vett igénybe. 
A résztvevő közönség, mely mint mondám, az eddigi fel-
olvasások iránt is feltűnő érdeklődést tanúsított, most mint 
a messze távolból hazaérkezett vándor, egyszerre otthon 
érezte magát, az édes családi hajlék körül, a hol minden 
bokor, s úgyszólván minden kis fűszál ismerős előtte; a 
hol a magyar kálvinista nép igazi elemében van — az 
ó-testamentum derült és verőfényes szép mezején. Ügy 
magok az ismerős, s mégis mindig új és felséges bibliai 
történetek, mint a minden dagályosságtól ment s ép egy-
szerűségében oly megkapó kidolgozás, a pompásan kezelt 
alexandrin versek már nem csupán figyelmet keltettek, de 
valódi lelki gyönyörűséget okoztak egyszerű hallgatóimnál. 
És én, e rendkívül kedvező fogadtatásból okulva, el vagyok 
határozva — ha az Ur is akarándja — ezen történe-
teknek a jövő télen folytatólagos felolvasására, hozzáve-
vén az ugyanazon szerző által kidolgozott Üj-szövetségi 
történeteket is. Falusi lelkésztarsaimnak, kik a vallásos 
összejövetelek érdekességét s építő erejét emelni kívánják 
népök előtt, s különösen oly helyeken, a hol mindig a 
bibliára hivatkozó hamis atyafiak (nazarénusok) is talál-
tatnak, nem ajánlhatom elég melegséggel ezen szép mun-
kát, mely Hornyánszky Viktornál kapható. 

Ezekben számolhatok be eddigi belmissziói tevékeny-
ségemről. Másnak tán több kegyelmet adott vagv több 
talentummal ruházott fel az Úr ! Engem eddig segített! 
Hálát adok az én Uramnak, Istenemnek ezért is; mert 
csak az eddigi rövid idő alatt is nem csupán az Isten 
házának buzgóbb látogatását és az egyházi kozterheknek 
szívesebb viselését tapasztaltam, de mind erősebben s 
napról-napra inkább meggyőződöm, hogy a híveinkkel 
való ilynemű és minél gyakoribb — hogy úgy mondjam 
családias — érintkezésünk kiválólag alkalmas eszköz 
arra, a mire kivált mostanság oly nagy súlyt kell helyez-
nünk, hogy a köztünk és népünk közt lazulni kezdő bizal-
mas és szeretetteljes viszony ismét megerősödjék; s mi, 
a Krisztus szolgái a szó nemes és valódi értelmében lelki-
pásztoroknak tekintessünk, és ennek következéseüi az 
evangelium ható erejét nagyobb fénynyel láthassuk majd 
tündökölni templomban és iskolában, a felnőttek tiszta 
erkölcseiben és gyermekeink ártatlanságában, a családban 
és a közéletben! 

A só mindig csak só marad! S nem rejtethetik el 
a hegyen épült város!. . . 

Kálmán Gyula, 
ságvári református lelkész. 



KÖNYVISMERTETÉS. 
Evangéliumi elmélkedések. Irta: Dicső fi József, a debreceni ev. 
ref. theol. akadémián volt ny. r. professor s most a debreceni ev. 
ref. egyház egyik lelkipásztora. Kapható: Telegdi Lajos könyvkeres-

kedésében. 392 1. nagy 8°. Ára 3 frt. 

Körülbelől egy éve már, hogy e mű ismertetése iránt 
a Prot. E. és Isk. Lap szerkesztőjének Ígéretet tettem. ígé-
retemet soknemű más elfoglaltságom miatt, fájdalom, csak 
most válthatom be. De talán az Isten az én mulasztáso-
mat is »gondolja majd jóra változtatnia ^ Talán sikerül 
újabb érdeklődést keltenem a mű iránt. És itt mindjárt 
legyen szabad egy praktikus javaslatot tennem. Jobb módú 
lelkészek minden javaslattétel nélkül is megvehetik Dicsőfi 
könyvét. Szegényebb lelkipásztorok pedig használják fel a 
közelgő egyházmegyei gyűléseket s a tanácsbiró urakat 
beszéljék rá, hogy rendeljék meg a munkát a szegény 
egyházak részére alapítandó parochiális könyvtár javára. 
A gyűlés előtti és utáni időt ilyen dolgok megbeszélésére 
fordítsuk. 

De, érzem számot is kell adnom a könyvről, a me-
lyet ajánlok. Tökéletes mű az talán? Nem! Hiszen emberi 
mű. Hogy lehetne tehát tökéletes ? Kifogásainkat majd meg 
is teszszük. De akármily erős és szigorú kritika után is 
azt niszszük annyit bátran elmondhatunk, hogy a protes-
testáns lelkészek jól tennék, ha e művet áttanulmányoz-
nák. Merem mondani, hogy a ki az »Evangeliumi elmél-
kedéseket* lelkiismeretesen a bibliával kezében áttanul-
mányozza: az, különösen az új-testamentumra nézve nem 
szorul concordanciára. 

Mindjárt a mű előszavában (a Bevezetés első §-ban) 
kinyilatkoztatja a szerző, hogy evangeliumi elmélkedése-
ket írván, nem akar szőrszálhasogató fejtegetések útvesztő-
jében eltévedni. Utal egy hírlapi közleményre, a mely 
szerint Mar Chinou nestorián patriarcha egész egyházá-
val együtt visszatért volna a római pápa hadseregébe. 
Mellesleg megjegyzem, hogy e közlemény egyáltalán nem 
felel meg a valóságnak. Magától a canterbury-i érsektől, 
a ki rendkívül sokat tesz, hogy a nestorián egyház friss, 
evangeliumi szellemmel teljék meg, hallottam két évvel 
ezelőtt, hogy a nestorián egyház nemcsak hogy nem lett 
rómaivá, hanem inkább mindjobban felelevenedik. A fen-
tebbi hír abból a forrásból ered, a melyből már oly sok-
szor merítettek azok, a kik alaptalan hírekkel is hajlan-
dók a pápaság eredményeit dicsőíteni. 

Dicsőfi örülhet, hogy a nestorián egyház jó úton 
van s ép ott keresi az üdvösséget, a hol ő. Szerinte 
ugyanis a nestorián egyház felettébb száraz, mert oly kor-
ból vette eredetét, a melyben a Krisztus személye feletti 
viták járták. Az én tudomásom szerint ugyan a nestorián 
egyház nagyszerű munkát fejtett ki. Hittérítői eljutottak 
Indiáig, sőt Chináig. De tökéletesen igaza van Dicsőfinek 
abban, hogy a nestorián egyház már jó ideje rom. Vi-
szont annak meg, gondolom, Ő örül, hogy a nestorián egy-
ház a megújulás útján van s az evangelium üde forrásai-
hoz közeledik. S még inkább igaza van Dicsőfinek abban, 
hogy a száraz tanok és szőrszálhasogató fejtegetések min-
ket sem elégíthetnek ki. Épen azért a Krisztus élő sze-
mélyiségéhez kell fordulnunk, mert hiszen a mint műve 
zárószavában helyesen állítja holt kegyesség helyett életre 
van szükségünk. E gondolat vonul végig egész művén s 
ez ép oly érdekes és jellemző tény, mint pl. az, hogy 
Masznyik Endre lutheránus egyházi dogmatikát írt, Nagy 
Károly pedig Kálvin theologiáját írta meg. 

Dicsőfi, a ki orthodox légkörben nőtt fel, üdeség, 
elevenség s élet után vágyódott; Masznyik és Nagy Károly, 
a kik kritikai légkörben mozogtak, bizonyosságot, állandó-
ságot és szilárdságot kerestek. Valóban külön érdekes tanul-
mányt lehetne írni arról, hogy az emberi lélek az egyol-
dalúságban soká meg nem maradhat, hogy addig meg nem 
nvugodhatik — sem a száraz tanokban, sem a negatív 
és meddő kritikában — a míg az Istenben nem nyugo-
szik meg. Ki lehetne mutatni, hogy az isteni Krisztus és 
a Krisztus egyedül az, a ki elegendő szabadságot ád a 
holt tételek által leigázott elmének s viszont a Krisztus 
és egyedül a Krisztus az, a kiben a különböző helyes, 
helytelen s félig helyes, félig helytelen vélemények által 
ide-oda hányott lélek egy igazi isteni Archimedes-pontot 
talál, a melyből a világot sarkaiból kiforgathatja. 

De hiszen mi most csak Dicsőfi művével foglalko-
zunk. A fiatal, heves író lázas igyekezettel kél ki az 
orthodox tojásból s meg fogjuk látni, hogy néha nemcsak 
leveti hanem kicsinyli is a kemény héjat, másfelől meg 
egy kicsi mégis marad is rajta az orthodox kemény héj-
ból, mint a csibén az igazi tojás héjából. 

Hogy kelleténél jobban is kicsinyli az orthodox téte-
leket, arra nézve a következőket hozom fél. 

Dicsőfi teljesen haszontalanoknak tartja pl. a Szent 
háromság meg a Jézus személyisége fölött folytatott vitá-
kat, tehát az orthodox hittételeket még csak méltányolni 
sem akarja. Látni való, hogy így a tételek kicsinylésében 
tovább megy, mint kellene s tovább megv, mint sok hi-
tetlen történet- s egyháztörténetírő, a kik ama hittételek-
nek legalább is viszonylagos jogosultságát elismerik. Igaz, 
hogy fentebb mi is hangsúlyoztuk, hogy az üdvösséget 
kereső léleknek békét a száraz tanok nem adhatnak. Azt 
is elismerjük, hogy az a theologus, a ki e tanok betanu-
lásával és élettelen elsajátításával kezdi meg, azoknak ki-
részletezésével folytatja: haszontalan, sőt káros munkát 
végez. De már azt teljességgel nem fogadhatjuk el, hogy 
az emberi szellem, a mikor benső szükségtől, valami égő 
vágytól űzetett ama titkos igazságokba való elmélyedésre, 
szintén haszontalan munkát végzett volna s a tapasztalás 
is azt mutatja, hogy a lélek, a mint az élő Krisztust meg-
találja az egyszerű evangeliumi hit ál tal : újra leszáll a 
Szentháromság s más ily hatalmas igazságok mélysé-
geibe. Az összetört orthodox tételek, a melyek magukban 
véve haszontalanoknak látszottak, a hivő lélek kohójában 
újra kristalizálódni kezdenek. 

Míg így Dicsőfivel szemben némileg az orthodox 
keresztyén hittételek s az ezek megalkotására fordított 
munka védelmére keltünk: csudálkozásunkat fejeztük ki 
fentebb a fölött, hogy az orthodox felfogásból olyasmi 
maradt rajta, a mit jobb lett volna levetnie. Ez állításunk 
bebizonyítása végett, művének felosztására kell utalnunk. 

A mű a bevezetéstől eltekintve, a melyben Dicsőfi 
a vallásról, kijelentésről, a keresztyén vallásról, a Szent-
írásról s a vallás meg a tudomány viszonyáról szóló általános 
kérdéseket tárgyalja: két nagy részre oszlik. Az elsőnek tár-
gya: Jézus Krisztus személyisége; a másodiké: a Jézus Krisz-
tus tana, a mely az Isten országáról szól. Abba nem kötök 
bele, hogy a Jézus Krisztus nemcsak az Isten országáról ta-
nított, hanem egyebek közt saját magáról is s mégis Dicsőfi 
az első részbe veszi Jézus ama tanításait, a melyekben 
ez a saját magára, mint az ember Fiára, az Isten Fiára, 
a Messiásra vonatkozó igazságokat kifejezésre juttatja. Én 
ugyan azt hiszem, hogy a II. főrész második alrészébe, a 
melynek címe: Isten országában a mennyei Atya s az ő 
Fia, mindaz be lett volna illeszthető, a mit Dicsőfi az 
első főrészben a Jézus személyiségéről elmondott. De el i t -
teni utóvégre is nem a forma és a beosztás a fődolog, 



hanem a tartalom. Azt azonban mégis különösnek talá-
lom, hogy a Jézus személyiségéről szólva a Krisztus ma-
gasságos cselekedeteit az ünnepek chablonába szorítja. Ez 
az az orthodox héj, a mit a szabadságra törekvő íiatal 
tudós bátran eldobhatott volna. Mert a keresztyén élet 
nem az ünnepek szerint igazodik. A Krisztust részekre 
osztani nem lehet s nekünk mindennap szükségünk van 
a megfeszített Megváltóra is, a feltámadott Krisztusra is, 
a mennybe ment Főpapra is, meg a Szentlélekre is. 
Dicsőfinek egyenesen ostromolnia kellett volna azt a fel-
fogást, a melynek értelmében sokan vallásos életüket gépie-
sen a kalendárium szerint intézik s karácsonykor a Krisz-
tus születéséről, húsvétkor a feltámadásáról emlékeznek 
meg, a minek aztán rendesen az a következménye, hogy 
milliók élnek a Krisztussal való életközösség ereje nélkül. 
Nem az ünnepek kereteibe kellett volna a Jézus magas-
ságos cselekedeteit bekényszeríteni, hanem a Jézus magas-
ságos cselekedeteiből kiindulva, ki kellett volna mutatni, 
hogy az ünnepekre koncentrált krisztusi vilégnézetet éle-
tünk minden napjára ki kellene terjeszteni. 

Ezek után sorra veszem Dicsőíi fejtegetéseit. 
(Folyt, köv.) Szabó Aladár. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Evangelizáeió-e vagy belmisszió? 
(Folytatás.) 

Dr. Sell előadásának negyedik és egyszersmind utolsó 
tétele következő: 

d) Rendszeresen vezetett gyülekezet ápolás végett nin-
csen ma szükség semminemű lényegesen új szervezetre, 
hanem csak a belmisszió minden segélyre kész erői és 
organumai tudatos összefogására. Ez megindulhat bármely 
oldalról, a lelkészi hivatal, a presbyterium, a szabad jó-
tékonysági egyesületek, vagy akár a felsőbb egyházi ható-
ságok részéről is. A mi ilyen módon a helyi egyházköz-
ség részéről Isten országának épülésére végeztetik, az az 
egyetemes egyházat a közélet tényezői között a maga 
törvényes önállósága felé fogja vezetni. 

Dr. Sell ezen ő oly igen világos és bővebb fejte-
getést egyáltalában nem igénylő tételének magyarázgatása 
helyett a következő gondolatok közlésével zárja be elő-
adását. 

Mindig újra beszéltek a belmissziói kongresszusokon 
és utoljára ismét a gnadaui értekezleten azon kegyes tár-
sulatok értékéről és áldásos voltáról, melyeken az ugyan-
azon hit részesei közös imádkozásra, bibliai elmélkedé-
sekre, tapasztalataik kicserélésére és a szentség útján való 
erősödésükre összejönnek. Teljesen fölösleges dolog volna 
ezen áldásról tovább is beszélni. A ki semmiféle ilyen 
társulathoz nem tartozik is: a ki semmit sem akar is 
tudni az ilyen konventikulumokról: az is képes a maga 
saját életében valamiféle társulatot, egy szűkebb kört, né-
hány vele egyérzelmű embernek közösségét fölfedezni, a 
melynek köszönheti leginkább az ő magasabb lelki életre 
való eljutását. A társas élet szüksége még a legmagasabb 
és legszentebb dolgokban is mindig újra össze fogja hozni 
azokat, kik együvé tartoznak. A társas együttlét rendesen 
csak az egymáshoz hasonlók között lehetséges. De Zinzcn-
dorf példája nyomán egyes vallásos kedélyek kegyessége 
kivitte már, hogy olyan egyénekből is, kik állasra, kép-
zettségre és élethivatásra nézve teljesen különböznek egy-
mástól, egyesületek, közösségek képződjenek, kik azon 

egyben, a mi őket összeköti, az Úr Jézusban való hitük-
ben, e fő egyesülési ponton, az azért való munkálkodás-
ban, leikeiket kielégítő tevékenységet találnak. Az ilyen 
egyesületekben él bizonyára legerősebben az első keresz-
tyén gyülekezet lelke; ezek kiválólag alkalmasok arra, 
hogy a szentségben való buzgalom felé sarkaljanak ben-
nünket, és a ki nem tartozik is közéjük, érteni kénytelen 
megáldott voltukat, sőt néha még epedezik is körük után. 
Nem kevés vidéki gyülekezetünkben a keresztyén élet 
tűzhelyei az ilyen vallásos egyesületek. És minden vallá-
sos tekintetben különösen kiváló erőnek, tehát egy valódi 
evangélistának működése is ilyen körök képzésére fog 
vezetni. De ezen körök csak állomások azon az úton, mely 
az egyházat céljához vezeti; csak eszközök azok a cél 
felé, de nem maga a cél. A pietismus ezen testvéregye-
sületeket egven-egven ecclesiola in ecclesia névvel nevezte, 
és ezzel tápot adott azon téves felfogásnak, mintha az 
egyház nagyban véve csak ezen egyesületek megnagyob-
bított kiadása volna, míg más oldalról meg a gnadaui 
értekezlet férfiai közül többen minden lélekgvüjtő mun-
kának, az egyház minden építésének célját az ilyen egye-
sülésben vélték látszólag feltalálni. 

Ámde az egyház eredetére és történetére nézve, nem 
az épen egyforma emberek közössége, hanem, gyülekezet, 
olyan nem egyforma emberekből álló testület, kik a lelki 
és szellemi érettség különböző fokain állanak, kik ugyan-
azon ige és ugyanazon sákramentumok által gyűjtetve 
együvé, a maguk körében a természeti élet minden jó és 
rossz mozzanatát lassanként átjáratják és egyesítik a felül-
ről jövő élettel. Nemcsak a megtértekből áll az, hanem a 
még ezután megtérendőkből is; nem a tökéletes szentek 
egyesülete az, hanem azoké, kik szentekké akarnak lenni, 
és azoké is. kik még nem akarnak azokká lenni, és a kik-
nek még sem kell a kegyelemből kirekesztetniük. Szüksége 
van azért annak a maga körében mindazokra a nevelő, 
tanácsoló, büntető és kisegítő tevékenységekre, melyek 
nélkül egy nagy egyesület semmiképen nem élhet meg. 
Az egyháznak legközelebbi analógiája egy népben van meg, 
mely a maga különböző állásaival egy államcélra egyesül; 
vagy egy iskolában, melyben a legkülönbözőbb egyének 
különböző eszközökkel ugyanazon célra neveltetnek; vagy 
végre egy táborban, mely a fegyverképesség és a harci 
erő minden fokozatait egy közös működésre egyesíti Az 
egyház korai időtől kezdve népegyházzá lett s a refor-
máció által is azzá újíttatott meg, melyben Istennek vál-
tozhatatlan igéje és a sákramentumok áldása egy ide alant 
erős mozgással áradozó és nemzetileg is színezett nép-
életbe világol alá és hatol be. Az egyház egy nevelői 
egyesület, melyben egyik nemzedéknek mindig tanítólag 
és nevelőleg kell hatnia a másikra. És az egyháznak, mint 
az Isten ereje által a maga körében is mindenféle gonosz-
szal, bűnnel és szégyennel küzdő keresztyén népnek ezen 
összfeladatát a belmisszió a saját táborból jövő félreérté-
sek ellen is győzedelmes világossággal mindújra hangoz-
tatta. Nem hogy mi már itt a földön látnók és elértük 
volna Istennek országát, nem is a kegyes egyesületekben 
van ez meg, mert még azokban is sok van a világból és 
a bűnből, hanem hogy mi keressük azt és minden, mi 
nekünk adatott erővel igyekezzünk leküzdeni a földit, az 
emberit, a bűnöst: ez a mi számunkra rendelt szolgálat, 
ez az egyház isteni munkája. 

A hasonló ézelműekkel való összejövetel, a közös 
ünneplés és imádkozás, mint a hogy azt az isteni tisztelet-
ben végezzük: ezek a nyugpontok az ilyen munkában. 
De a míg csak ide alant a földön élünk, maga a munka 
a hivatas és a hitnek a bevallása szóban és tettben és a 
világ előtt való szeretetben. 



Minél inkább gyülekezetté lesz az egyház ezen érte-
lemben; minél többet nyer erkölcsi és anyagi erőkben; 
minél nagyobb jelentőséget vív ki magának a népéletre: 
annál nagyobb befolyáshoz is fog jutni. Az lesz az egy-
háznak törvényszerű befolyása, melyet az emberek legjobb 
és legtevékenyebb része fog részére a közéletben igényelni. 

Ha az egyház a papnő, ki Istennek hatékonyan szol-
gál az ő népe lelkének és testének érdekében, akkor a 
világi elem az állam, melv ezen szolgálat elé korlátokat 
helyezni nem akar, de sőt segíteni óhajtja azt. 

Az egyházat, mint gyülekezetet, mint népünknek 
keresztvénileg élő részét, a népegyházat tehát, mint haté-
kony és a maga hatásában mindenki előtt nyilvánvaló 
nagyságot állítani be a mi közéletünkbe, és azt lélekmentő 
cselekedetekkel igazolni a mi honfitársaink lelkiismerete 
előtt: ez legyen a mi feladatunk, ha arra akarunk mun-
kálni, hogy az Isten országa eljöjjön mi közibünk is. 

* * 
* 

Csaknem teljes egészében adtam a fentebbiekben 
dr. Sell előadásának lényegét, a ki, mint láttuk, erős állást 
foglal el a világi embereknek, az evangélistáknak egyházi 
munkákra is alkalmazása érdekében, de igen nagy tartóz-
kodással beszél a Johanneum névvel nevezett evangélista 
iskoláról, mint a mely alig két évvel ezen előadás tartása 
előtt állíttatott föl 

Beszereztem ezen érdekes intézetről a legújabb ada-
tokat, s mert teljesen cikkem keretébe vágnak azok. mielőtt 
tárgyamban tovább mennék, fentebb tett igéretemet is 
beváltandó, megismertetem a b. Lap olvasóival az evan-
gelisatio munkásainak képző iskoláját, a harmeni Johan-
neumot. 

(Folyt, köv.) Csiky Lajos. 

K Ü L F Ö L D. 

A new-eastlei püspök (dr. Jaeob) beszéde 
a brit és külföldi bibliatársaság new-castlei fiókegylete elnökévé 

választása alkalmából. 

Igazán nagyon lekötelezve érzem magam azon rend-
kívüli szívesség és jóindulatú figyelem által, mely engem 
a new-castlei bibliatársaság elnökségére méltatott. Enged-
jék meg, hadd mondjam el röviden, mennyire szívesen 
viszonzom az irántam tanúsított bizalom kifejezését és 
hogy mennyire gyengének érzem magam arra, hogy min-
den lehető módon szolgáljam ama társaság érdekeit, 
melynek elnökeül választatni szerencsés vagyok. 

Hálásan gondolok arra, hogy legelőször nem New-
Castleben kezdtem a bibliatársaság érdekében működni, 
s jól esik az a tudat, hogy akkor választattam meg a 
brit és külföldi társaság alelnökévé, midőn még nem 
voltam az egyház püspöke. Ez mindenesetre azt bizo-
nyítja, hogy a társaság érdekében tett munkálkodásom 
nem püspökségemmel kezdődik. Ennek oka az is, hogy 
legelőször majd négyévi Indiában való tartózkodásom alatt 
volt alkalmam látni a bibliatársaság működésének rend-
kívüli értékét s azt hiszem, lelkész testvéreim is, ha azon 
alkalom kínálkozott volna nekik, mint nekem Indiában, 

ugyanazon meggyőződésre jutottak volna. Közel négy évig 
voltam a kalkuttai püspök káplánja, a ki egy metropolita 
fontos szerepét tölti be Indiában. 

Mint az ő káplánja, beutaztam Indiának legalább is 
kétharmad részét és ezen négy évi pályám alatt majdnem 
minden misszió-állomást meglátogattam. Sok missziói tár-
sulat van Indiában. A sok társulat több misszionáriusával 
kötöttem ismeretséget (nem zárkózva el az angol egyház 
korlátai közé), mely nem egyszer barátsággá érlelődött. A 
londoni missziótársulat, a skót és amerikai missziótársu-
latok, az amerikai methodista püspöki egyház, az ame-
rikai baptista, az egyetemes baptistalársulat valának azok 
az angol egyház nagy társulatain kívül. Úgy találtam, hogy 
majdnem minden egyes esetben a bibliatársaságtol vették e 
misszionáriusok bibliáikat. A kalkuttai püspök (dr. Milman) 
beszélte nekem, hogy Ő Angliában a társaság érdekében 
nem tett semmit, mert otthonn nem látta be a munka 
fontosságát, úgy mint Indiában. Továbbá elbeszélte nekem, 
hogy minden évben elnökölni szokott a társaság évenkinti 
nagygyűlésein és hogy mint becsületes ember nem is tehe-
tett másképen. Az összes egyházak missziói ezen társu-
lattól kapták bibliáikat. Ugyancsak ő mondta nékem: *hogy 
engedhetném én meg, mint becsületes ember, hogy egy-
házunk missziói egy ily társulattól kapják bibliáikat«, ha 
megvonnám segítségem és támogatásomat a társaságtól? 

De ez nem csupán a becsület kérdése ám! Én a 
következő szempontból vettem föl a dolgot. A kelet ős 
vallásainak megvannak a maguk szent könyvei. A budliis-
ták szent könyvei páli nyelven vannak írva; a hinduké 
szanskriton, a mohammedánok eléggé ismert szent könyve 
a Korán. E könyvek könnyen hozzáférhetők, s oly nyel-
veken írvák, melyeket keleten megértenek. 

Föltéve most már, hogy a ker. felekezetek Indiában levő 
képviselői nem tudnák a szentiratokat egy fordításban elő-
mutatni s nem tudnának megegyezni a zászlóra nézve, a 
mely alatt harcolnak, s feltéve, hogy kelet különféle nyel-
vein többféle fordítást eszközölnének, mi lenne az ered-
mény ? Felelet, tökéletes zűrzavar a missziók terén. Az 
lenne az eredmény, hogy a keletiek azt mondanák: »ne-
künk megvan a magunk szent könyve, mért nem mutat-
játok elő ti a magatokét ?« És ha előmutatnók, bizonyára 
hozzá tennék: »ez az a fordítás, ez a másik fordítás, 
melyik már most a he lyes? ' S az eredmény — a mint 
már azt mondám -— tökéletes Bábel tornya lenne s a 
keresztyénség egész haladását sokkal jobban késleltetné, 
mint bármikor valaha. Sietek kijelenteni, hogy a brit és 
a külföldi bibliatársaság megmenté a keresztyénséget ezen 
rémítő katastrophától. A különböző vallásfelekezetek meg-
elégedtek azzal, hogy voltak tudósaik, a kik tanulmányoz-
ták és lefordították a szentiratokat s azokat használták 
azután a misszióvilág különféle részein. Hogy ezt tette a 
keresztyénség, megmenekült a zűrzavartól és egységesen 
jelent meg a pogányság színe előtt. 

Fájdalom, a keresztyénség több felekezetet számlál. 
Nem lehet ezt kicsinyelni és azt mondani, hogy nincs oly 
sok felekezet s hogy e miatt sajnálkoznunk ne kellene; dacára 



hitünk alaptételeinek, rokonságának, semmi jel sem látszik 
arra mutatni, hogy e különböző felekezetek egyesülni akar-
nának. Az igaz, hogy a mohamedanismus és hinduság kö-
zött is vannak felekezetek s a mobammedánok között a 
keresztyénség felekezetei nem keltenek megbotránkozást. 

De ha e felekezetek között nincs az összekötő ka-
pocs a szentírásokban, a mire támaszkodunk, akkor a 
pogányok bátran fordulhatnának ellenünk és mondhat-
nák: »jó, ti köztetek nemcsak felekezetek vannak, hanem 
ti nektek nincsen szent iratotok, a melyre hivatkozhatná-
tok, s hogy az alatt, mint zászló alatt tömörülhetnétek.« 
Most azonban megvannak akadályozva, hogy ezt tehessék. 
Vannak szent irataink, a mire mindnyájan támaszkod-
hatunk és az eredmény bámulatos haladás. A keresz-
tyénség nincs visszatartva, mint bizonyára leendett bár-
mely módon. Mi hát az eredmény? Az eredmény az, 
hogy azon férfiak, kik idegen földeken fáradoznak hit-
térítői működésükben és abban, hogy a világot keresztyén 
szellemben civilizálják, egymással szoros összeköttetésben 
működnek, mert egy közös Mindenhatót imádnak, s van 
elismert zászlajuk a szent iratokban, a mikre mindig 
hivatkozhatnak. Lehetséges-e az, hogy húsz férfiú tanul-
mányozhassa együtt a bibliát, együtt fordítsa le és 
hogy ne érezze az érdekazonosságot és ne tudja, hogy 
a testté lett igét képviseli? S ha hozzáteszszük, hogy azok 
nemcsak a bibliához, hanem az egy Istenhez is hívek, 
azt mondom, legyen bár különbség akár a szervezetben, 
akár épen a hitcikkben magában, érezbe'ő az egység 
hatalmas köteléke a bibliában. És ha tovább fejtegetjük 
azt látjuk, hogy egység igazi fentartója nem annyira a 
biblia, mint a mi urunk Jézus Krisztus személye, az élő 
ige. Bár különféle felekezetekhez tartozzanak is, legyen 
közöttük bár véleménykülönbség, de ezen bámulatraméltó 
kapocs által az összes pogánysággal szemben csodála-
tosan összetartatnak. Midőn Benaresbe mentem, mindenek-
felett egy kitűnő congregationalista hittérítő Mr. Sherring 
(kinek a protestáns missziók Indiában cimű műve eléggé 
ismert) győzött meg a felől. 

ő megszokta látogatni a kalkuttai püspököt, s én 
kénytelen voltam érezni, micsoda csodás hatalom az 
egységnek e kapcsa a pogányság szemében. Ha ez így 
van, akkor nekünk idehaza, kik a brit és külföldi biblia-
társasághoz tartozunk, és annak érdekében működünk 
New-Castleban, bizonyára éreznünk kell, hogy a társaság 
valóban nagyon előmozdította a közös érzés megszilárdí-
tása által az egység gyümölcsöző hatalmát. így a biblia 
képviseli az egység valódi kapcsát. Bármennyire térjünk 
el egymástól, mi keresztyének, egyek vagyunk az Úrnak 
irott igéjében, mely mint zászló együvé gyűjt bennünket s 
azt nekünk minden tőlünk telhető erővel terjeszteni kell a 
világ nemzetei között. Érezem ennek következtében, hogy, 
míg azon egyház papjaihoz szólok, a melynek püspöke 
vagyok, a tekintély bizonyos emelkedettségével beszé-
lek, s a tapasztalat emelkedettségével, a mivel sok má-
sok nem szólhatnak, a kik nem látták a missziói tért 
és azon rendkívüli munkásságot, melyet ezen társaság 

kifejt, s ezért, én bármikor tehetem, a társaság igényei-
nek mindég szószólója leszek. Elmondhatom, hogy a brit 
és külföldi biblia-társaságot Oroszországban is szívesen 
látták az orosz egyház főnökei. A társaság legutóbbi köz-
leménye megmutatta az Oroszországban forgalomba hozott 
bibliamásolatok számát és ezek az orlhodox orosz egyház 
jóakaratával terjesztettek. Ez fontos tény. Ne feledjük el, 
hogy a társaság a bibliát magyarázó jegyzetek nélkül ter-
jeszti. Ha hozzá csatolná, úgy a vélemények különbségét 
keltené föl. Tehát magyarázó jegyzetek nélkül terjeszti. 
Az angol ép úgy, mint a többi egyház elláthatja a ma-
gáéit, de a közös szövegben mindnyájan megegyezünk. 
Legyen hát ez a zászló, melyre hivatkozhatunk. Azért 
nem tudom megfogni, mért mulasztják el akár az angol, 
akár más egyházak lelkészei segélyezni a társaságot. (Hát 
mi mikor alapítunk már bibliatársaságot? Szerk.) 

Jól esik elmondanom, hogy az angol egyház sok papja, 
kik nem sokat törődtek ezen munkával ezelőtt, erősen 
támogatják a társaságot. Érezem, hogy mi még a tenni-
valónk. Ezt a megáldott könyvet mindinkább valódi táplá-
lékává kell tenni életünknek. Minden háznál legyen egy 
biblia s olvasgassuk azt naponkint. En sohasem tartok 
beszédet konfirmációknál a nélkül, hogy ne igyekezném 
azokat — a kiket konfirmálok — arra utasítani, hogy 
naponként olvassanak egy pár verset a bibliából. Midőn 
én gyermek voltam, egy unokatestvérem, a ki inkább test-
vérem volt, mint unokatestvérem, ki később igen kitűnő 
katonatiszt lett, mondá: »egyezzünk meg abban, hogy 
mindennap elolvasunk egy pici kis részt a bibliából«. 
»Helyes* mondám én. Nem gondolom, hogy akár én, 
akár unokatestvérem is elengedtünk volna csak egy napot 
is, a nélkül, hogy közös határozatunkat végre ne hajtottuk 
volna. Én csak azt mondom, hacsak egy kis részt olvas-
nának is el az emberek a bibliából, nem kellene tovább 
érvelnünk annak szükségességéről, hogy a bibliatársaságot 
segélyezzék. Éreznék, mily jól esett ez az ő leiköknek s 
óhajtanák másoknak is ugyanazon boldogságot. 

Köszönöm az ezen este irántam mutatott szives jó-
indulatot. Érzem a nagy felelősséget. Nagy örömmel látom 
azt, hogy szívesen fogadnak nemcsak az angol egyház, 
hanem más keresztyén felekezetek tagjai is. Tudom és 
érzem, hogy van köztünk egy közös kapocs, habár más-
más úton járunk. Én részemről testvéri szeretettel visel-
tetem minden keresztyén iránt. Hogy összeegyeztessük hit-
cikkeinket, épen nem szükséges ez arra, hogy tökéletesek 
legyünk és testvéri érzéssel viseltessünk a többi felekeze-
tek keresztyénjei iránt. Nem sokat tarlók arról az em-
berről, a ki nem tud lelkesülni. Emlékszem még rá, hogy 
Oxfordshireben mint ifjú lelkész találkozván egy fiatal 
emberrel, kérdém tőle a beszélgetés folyamán, jár-e tem-
plomba. »Nem — mondá — én methodista vagyok, de 
nem törődöm egyházammal*. És én ezt mondám: »Ne 
gondolja, hogy énnekem tetszik az, hogy ön csupán 
névleges methodista, ha ön igazán azt hiszi, hogy helyes 
dolog methodistának lenni, legyen ön tökéletesen az és 
legyen ön elő tag. Az olyan fél-keresztyén nem sokat 
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ér«. Legyenek akármik önök, legyenek hívek evangeliumi 
egyházaikhoz s szeressék ugyanakkor a többi felekezetek 
tagjait is. Legyenek egészen hűek és józanok hitcikkeik-
ben, de legyenek testvéri érzéssel a többi keresztyének 
iránt isj mert elvégül is ez a kapocs, mely összetart, ben-
nünket — mint egy egységes szövetkezetet — a közös 
engedelmesség a közös Istennel szemben. M. I. 

IRODALOM. 
** Gyakorlati bibliamagyarázatok. Megjelen min-

den hóban egyszer. Szerkeszti: Garzó Gyula, békésgyomai 
ref. lelkipásztor. Előfizetési ára egész évre 4 frt. Az elő-
fizetés egész évre kötelező, de fél- vagy negyedévi rész-
letekben is beküldhető. B.-Gyoma. A szerkesztő tulajdona. 
XVI. évfolyam. Az ez évi július-augusztusi füzetet kezünkbe 
véve, örömmel vettük észre, hogy abban Révész Mihály, 
bihar-nagybajomi ref. lelkész Máté evangéliumát kezdi 
magyarázni. Ez az egyetlen evangelium, melynek magya-
rázatát a Garzó-féle vállalat eddig nem hozta. Az 56 lapra 
terjedő füzet négy részből áll: 1. Jézus nemzetségfája és 
Krisztus születése. 2. A keleti bölcsek Jézushoz mennek, 
menekülés Egyptomba és a bethlehemi vérfürdő. 3. Keresz-
telő János fellépése és Jézus megkeresztelkedése. 4. Kísér-
tés a pusztában. Szerző módszere a következő. A bibliai 
versek után rövid magyarázatban hárítja el a nehézsége-
ket, a melyek az illető hely megértése előtt állhatnak s 
azután rendszerint igen ügyesen alkalmas tanulságokat 
von a megmagyarázott versből. A jónevű vállalatra újból 
felhívjuk az olvasók figyelmét. 

** A determinismus és megjavulás. Doktori ér-
tekezés. Irta: Vásárhelyi József, budapesti ref. s.-lelkész. 
Ára 50 kr. Kapható szerzőnél (Kálvintér 7.). A 144 lapra 
terjedő értekezésben szerző a legnehezebb problémák egyi-
két fejtegeti. A deterministicus világnézetnek azt szokták 
— egyebek közt — szemére hányni, hogy az erkölcsiség 
megvalósulása elé gátat vet s az embert tehetetlen géppé 
alacsonyítja. Dr. Vásárhelyi, mert hiszen elárulhatjuk, hogy 
a kiváló s az egyetemi tanárok előtt is figyelmet keltő érteke-
zésellett fogadva s a jeles értekezőnek a szóbeli is jól sikerült 
e váddal küzködve, Scylla és Charybdis közt evez. Egyfelől 
ugyanis látja, hogy a felületes indeterminismus a psycho-
logia és physiologia ítélőszéke előtt meg nem állhat. Cse-
lekedeteink bizonyos psyeho-physikai okoktól függenek. 
S az egy irányban, mondjuk, rossz irányban való előre-
hatolás testszervezetünket, különösen agyidegrendszerünket 
rendkívül befolyásolja, idomítja. Másfelől látja, hogy a 
közönséges s alant járó determinismus ily körülmények közt 
nem teszi lehetővé a javulást. Mi módon lehetséges tehát 
az? Hogy fog imádkozni az ajak, a melyik azelőtt károm-
kodott? Felelet: csakis úgy, hogy mindenekelőtt lelki szer-
vezetünket valami az eddigieknél hatalmasabb tényező 
determinálja. Ez az Isten kegyelme. Nem tud valaki erről? 
Nos tehát addig, a míg nem tud, reménytelen is a hely-
zete. De ha nem tud is, kénytelen Vásárhelyi fejtegetései 

nyomán elismerni, hogy a megjavulás csak úgy lehetsé-
ges, ha valami hatalmas tényező a lelki szervezetet, ez 
meg a testét átalakítja. »Az Isten az, a ki megigazít* e 
szavakkal végzi értekezését a szerző. Egyes tételeivel nem 
értünk egyet pl. hogy öröklött és szerzett tulajdonságok 
közt nincs különbség. Az életerőt sem vetjük el vele és 
sok másokkal s ő sem fogja elvetni, ha nem ama mate-
rializáló tudósokra hallgat, a kik a nem élő és élő közti 
nagy közbevetést nem akarják megismerni, hanem ama 
tényre, hogy t. i. van oly erönyilvánulás, a mely csak 
táplálkozó és szaporodó lényekben található. Az egységesség 
és kerekdedség tekintetében is hagy fenn a mű kívánni 
valót. A mű kisebb-nagyobb hiányaival szemben azonban 
különösen kiemeljük azt a rendkívül ritkán található jó 
tulajdonságát, hogy t. i. a szerző addig egy mondatot sem 
írt le, a legnagyobb tekintély alapján sem, a míg azt a 
gondolatot át nem gondolta, meg nem emésztette és saját 
gondolataivá nem tette. Müve, szegényes s eredetiség te-
kintetében egyáltalán nem kitűnő filozófiai irodalmunkban 
igazi nyereség. X. 

** Köznapi imádságok templomi használatra. Irta 
Hetesy Viktor, ómorovicai reform, lelkész. Ára 1 frt. A 
csinos kötet több imát foglal magában s ezenkívül apró 
rövid fohászokat, a melyek rendesen egy megkapó bibliai 
gondolattal végződnek, úgy, hogy az olvasó vagy hallgató 
bizonyára emlékezetében marad az illető bibliai igazság. 
Az imáknak is előnye, hogy a biblia és énekeik, mint 
ízesítő só, át meg át járják azokat. Kifogásolnunk kell 
azonban az előszó túlságosan büszke hangját. Azt, hogy 
semmit jobban nem tehettem, mint a hogy tettem, még 
Pál apostol sem mondhatta el magáról. A mű Kókay Lajos 
könyvkereskedésében kapható. 

E G Y HÁ Z. 

Egyházi aranykönyv. A mohácsi reform, egyház-
nak özv. Gyurgyevics Jánosné szül. Prodanovics Katalin 
gör. keleti vallású úrnő 300 (háromszáz) o. é. frtot ado-
mányozott. Kismándor Sándorné szül. Izsák Zsuzsánna a 
templomi szószéket sötét lilaszín bársonynyal végig be-
huzatta, Stempel Etel evang vallású no a szószéket fehér 
márványszínre festette. Kis Sándorné és özv. Toldi Éva 
egy-egy padot csináltattak a templomba a karzatok újra 
építése folytán kiesett két pad helyére. Helyettes lelkész 
egy év óta tartó sürgetésére az iparostanonc iskola ref. 
és ev. vallású növendékei vallási tanítása (heti egy óra) 
díjazása fejéhen a városi tanács évi 50 frtot megszavazott 
és azt folyó évi szept. 1-től a városi pénztárból folyóvá 
tette. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy a mohácsi ref. 
h. lelkész egy hozzánk intézett levelében kimutatja az ottani 
nazarenus közösség erősödésének okát s kimutatja azt is, 
hogy Ö mindent megtett a nazarénusok visszatérítésére, a 
kik különben nem az ő hívei közül váltak ki nazarenu-
sokká, hanem a nazarénusok ügy költöztek oda. Ezt öröm-



mel konstatáljuk, de azért múltkori állításunkat fentart-
juk, hogy t. i. nem volt senki, a ki azoknak az egyszerű 
embereknek megmagyarázta volna az evangeliumi ref. hit 
igazi fenséges voltát. Ez nem vád a mohácsi h. lelkész 
ellen, csak annak a szomorú ténynek a konstatálása, hogy 
egyházi életünk még nem oly élénk, hogy a vakhitre vagy 
hitetlenségre vagy szakadásra hajlókat a gyülekezetek tag-
jai ideje-korán meg tudnák ragadni s a helyes útra vezetni. 
Ezért van szükség evangeliumi szövetségre. 

Vettük a következő gyűjtő ívet. A döghei (Sza-
bolcsmegye) ev. ref. egyház, mely új iskola- és templom-
építés előtt áll, elhatározta, hogy iskolája felépítésével — 
ha ereje engedi temploma kibővítése és kijavításával ün-
nepli meg az »ezredéves« nagy ünnepet — e maradandó, 
örökbecsű, eredményében kiszámíthatatlan emlékekkel óhajt 
belépni a második ezredévbe; iskolájával, iskolájában 
hazaszeretet, Istenfélelem, emberek iránti tiszteletre buz-
dító tanítás, neveltetéssel akarja erősíteni a szeretett hon, 
a magyar haza szilárd oszlopait. Iskolát, templomot aka-
runk építeni az Úr tiszteletére; az építés költségeinek 
fedezésése — mivel mi, ez egyház teljesen vagyontalan 
tagjai legnagyobb részben napszámosok és más vallás-
íelekezetű földesuraknak cselédjei s csak kevés néhány 
hold földdel bíró gazdák — filléreket akarunk kérni azok-
tól, a kik átérzik az írónak ama mondását: >a ki a szű-
kölködőknek ad, Istennek ad, a ki a mennyországba vet, 
üdvösséget arat*. Kérő szavunkat meghallgatta világhírű 
művészünk — mert a miénk. Ő bár messze él tőlünk: 
Zichy Mihály úr az orosz cár festőművésze — magas 
beleegyezését adta, hogy a »Luther« és Messiás* című 
hires festményeinek másolatait az eredetiekről vett szép 
és meglepő fényképeket építkezésünk költségeinek fedezé-
sére értékesíthessük és árulhassuk. (A gyűjtő íven a ké-
pek kicsinyített másolata is rajt áll.) Mind a két kép 
35 ctm. hosszú, 30 ctm. széles és darabonkint két frttal 
számíttatik, de ha a jó szivek többet küldenek és adnak 
mély hálával veszszük. Szeretett testvéreim az Úrban! 
»Legyetek gazdagok a jó cselekedetben, hajlandók az ada-
kozásra, készek a mások iránt való szívességre. Küldjé-
tek el a szép képekért a szívből fakadt adományokat, 
gyűjtsetek minél több vevőket, ezáltal is segítsetek meg 
bennünket. A gyűjtő ívet, úgyszinte a képek árát folyó 
év szeptember végéig kérem a döghei lelkészi hivatalhoz 
(u. p. Kis-Várda) beküldeni, hogy tudva a szükséges da-
rabok számát a képek készítését egy pesti híres fényké-
pésznél megrendelhessem és majd a szétküldést minden 
fennakadás nélkül elintézhessem. Mindenik képből egy 
tisztelet példány ajándékoztatik annak, ki úgy az egyik, 
mint a másik képből »1.2* megrendelést tesz. Végül még 
egy kérelem azokhoz, kik esetleg a képeket nem szrezik 
meg, hogy gyűjtsenek segélyt; a legkisebb adományt is 
jó szívvel, hálás köszönettel vesszük. Dögbe, 1896. május 
hő 26. Nozdroviczhj György, Vincee Gábor, ev. reform, 
főgondnokok. Osváth Pál, evang. ref. lelkész. A fentebbi 
gyűjtő ívben foglalt kérelmet, melyben a döghei ev. ref. 
Egyház — művészi becscsel bíró képmásolatokat ajánlva 

— a jó kedvű adakozók buzgó, vallásos szivéhez fordul: 
melegen ajánlom minden illetők pártfogásába. Debrecen, 
1896. június 18, Kiss Áron, püspök. Melegen ajánljuk a 
kérelmet, de a döghei ref. egyháznak meg azt ajánljuk, 
hogy a mit mi töröltünk a gyűjtő ívből, azt ok is még 
idejekorán töröljék, mert református keresztyéneknek tud-
niok kellene, hogy mi az örökkévaló fundamentumot in-
gyen kegyelemből nyertük s nem nekünk kell azt adako-
zások által megszereznünk. A jó cselekedetek gyümölcsei 
a mi Krisztusban vetett hitünknek, de nem érdemszer-
zők. Szeri\ 

I S K O L A . 
r 
Értesítés. A budapesti ref. theol. akadé-

mián : 1. A mostani Il-od évesek az alapvizsgálatot 
szeptember 28-ik napján fogják letenni. 2. A mos-
tani Ill-ad évesek a tanítóképesítési vizsgálatot 
Nagy-Kőrösön a tanítóképezdében teszik le, jelent-
kezzenek ott a képezde igazgatójánál. 3. A jövő 
iskolai év szeptember 30-án délelőtt kilenc órakor 
nyittatik meg a nagy teremben, az előadások októ-
ber 1-én délelőtt nyolc órakor kezdődnek; a kon-
viktusi kosztozás pedig szeptember 28-án délben 
nyilik meg. 4. A javító- és pótvizsgálatok szep-
tember 28. és 29-ik napján tartatnak. 5. A régi 
növendékek beiratkozása s az ujak anyakönyve-
zése szeptember 30-án lesz, a mikor minden növen-
dék 1 korona gyámegyesületi jutalékot, az újak 
pedig ezenkívül 2 frt beiratási díjat fizetnek az 
igazgatónál. 6. Az üjonnan belépő' növendékek a 
felvételért és jótéteményekért való folyamodvá-
nyaikat szeptember 28-án délig adják be az igaz-
gatóhoz; a később érkező folyamodványok a jóté-
temények kiosztásánál nem vétetnek tekintetbe. 
Régi növendékeknek nem kell folyamodni. Minden 
növendék igényt tarthat ingyenes lakásra s 8 frt 
havi segélyre (pótlásképen a 16 frtnyi konviktusi 
kosztpénzhez), esetleg szorgalmuk, jó magavisele-
tükhöz képest (kivált, ha régibb növendékek) 
többre is. Az igazgató. 

A dunamelléki ref. püspök a szeptember havá-
ban tartandó javító- illetőleg pótló érettségi vizsgálatok 
idejéül az írásbeli vizsgála'okat illetőleg szeptember hó 15., 
16., 17., 18. és 19. napjait, a szóbeli vizsgálatot illetőleg 
pedig szeptember hó 21. és esetleg következő napjait, s 
helyéül a budapesti ev. ref. főgimnáziumot tűzte ki. 

A sárospataki főiskola igazgatósága Lapunk 
útján is tisztelettel fordul a taníttató közönséghez, külö-
nösen pedig a gyülekezetek lelkipásztoraihoz, hogy szíves-
kedjenek tudomásul venni, a lelkipásztor urak esetleg szó-
székből is kihirdetni, hogy a sárospataki főiskolában a 
tanév, az ezredévi kiállításra való tekintetből, kivételesen 
szeptember 20-án fog megnyílni. A magán-, pót- és javító-
vizsgálatok és beiratások szeptember 15—16-ik, felvételi 
vizsgálatok szeptember 17—19. napjain lesznek, úgy azon-
ban, hogy nem protestáns vallású tanulók az alsóbb gimn. 
osztályokba csak szeptember 19-kén vétetnek fel. A ma-
gán-tanulók írásbeli dolgozatokat szeptember 14-én készí-



tenek. A VIII. osztálybeliek javító-vizsgálata Sárospatakon 
augusztus 3l-ikén, az érettségi vizsgálatok írásbeli része 
szeptember 1—5.. szóbeli része szeptember 10-ig napján 
Miskolcon fog megtartatni. A tápintézeti étkezés szeptem-
ber 20-án kezdődik. Egyebekre nézve a már szétküldött 
értesítő ad bővebb tájékoztatást s az igazgatóság is min-
denkor a legnagyobb készséggel szolgál írás- és szóbeli 
útbaigazításokkal. 

A pápai állami tanítóképző-intézet megnyi-
tása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter, mint tudva 
van, Pápán a Dunántúl részére új állami tanítóképző fel-
állítását rendelte el. Az új intézet első évfolyama f. évi 
szeptember hó 15-én nyilik meg. egyelőre ideiglenes bér-
helyiségben. Lesznek bennlakó és bejáró növendékei. Állami 
költségen összesen 15 ingyenes bennlakó növendéket vesz-
nek fel az idén. Az intézetbe való felvételért a szabály-
szerűen felszerelt kérvények szeptember hó 8-ig Vargyas 
Endre királyi tanfelügyelőhöz küldendők Veszprémbe. A 
dunántúli ev. ref. egyházkerület a képző-intézettel kap-
csolatosan szintén állít fel, képzőintézeti növendékek szá-
mára, konviktust, melybe az idén 10 evang ref. vallású 
növendéket vesznek fel ingyenes bennlakóul, kik a képző-
intézeti tanfolyamot, mint bejáró növendékek fogják hall-
gatni. 

Pozsonyi ág. hitv. ev. lyceum. A pozsonyi ág. 
hitv. ev. Iyceumba az 1896/97. tanévre szóló beiratások 
ideje f. év szeptember hó 14—16-ra, a tanítás kezdete 
az új épületben szeptember hó 17-re az új épület ünne-
pélyes felavatása szeptember hó 20-ra esik. A líceum 
igazgatója mindennap 9—10 óra közt a theologiai aka-
démia épületében. Apáca pályán található. Az igaz-
gatóság. 

Értesítés. A debreceni ev. ref. főgimnáziumban az 
ezredévi országos kiállításra való tekintetből az 18'.;6/97. 
iskolai év szeptember 10-én kezdődik. Az első osztályba 
való felvétel s a mennyiben a tanintézet régebbi növen-
dékeinek a mult iskolai év végén történt beiratkozása 
folytán a többi osztályok létszáma meg nem telt, ez osz-
tályokba való beírás szeptember 10 — 16. napjain törté-
nik. A beírás négy első napján csak prot vallású növen-
dékek jelentkezhetnek a fölvételre, a három utolsó napon 
pedig, a mennyiben az egyes osztályokban hely marad, 
bármily hitfelekezet tagjai fölvétetnek. Azon régebbi növen-
dékek:, kik a mult iskolai év végén beiratkoztak, szeptem-
ber 13-áig (bezárólag) beírási lapjokkal és bizonyítvá-
nyukkal osztályfőnökeiknél jelentkezni tartoznak, különben 
helyökre mások vétetnek föl. Az iskolai évnek isteni tisz-
telettel való ünnepélyes megnyitása szept. 17-én történik 
s ugyanezen napon a tanítás is megkezdődik. A javító és 
pótló vizsgálatot; a VIII. osztályé szeptember 7-ikén, az 
V—VII. osztályé szeptember 8-án, az I—IV. osztályé 
szeptember 9-én tartatnak. A mult iskolai év végén en-
gedélyezett magánvizsgálatok szeptember 10 — 12. napjain 
tartatnak (délelőtt az írásbeli, délután a szóbeli vizsgála-
tok). Az írásbeli érettségi vizsgálat szeptember 8—12, 
a szóbeli s javító érettségi vizsgálat szeptember 15 — 16. 

napjain tartatik. Jelentkezni lehet a teljes érettségi vizs-
gálatra szeptember 7-én déli 12 óráig, a javító és szóbeli 
vizsgálatra pedig szeptember 12-éig bezárólag. A tandíj, 
tápintézet és kollégiumi bentlakásért való folyamodványt 
augusztus 25-éig kell az igazgatósághoz benyújtani. Az 
igazgatóság. 

GYÁSZ ROVAT. 
f A Bethlen-kollégium elöljárósága mélyen meg-

rendülve tudatja, hogy Makkai Domokos főiskolai tanár 
folyó hó 16-án d. u. negyed hét órakor 57 éves korában 
szívszélhiidésben meghalt. Temetése f. hó 18-án d. fél öt 
órakor a háznál és a templomban tartandó rövid gyász-
szertartás után ment végbe Mikor lesz vége a lesújtó 
csapások szakadatlan sorának ?! Mikor fogja levetni egy 
évtized óta fölvett gyászfátyolát a súlyosan meglátogatott 
Alma Mater, hogy ne lássa egymásután a halál sötét völ-
gyébe menni leghívebb munkásait, legderekabb fiait ? ! A 
mindenható Isten végetlen bölcsesége adja meg a felele-
tet, örök szeretete s a feltámadott Krisztusban vetett re-
ménység hozza meg a vigasztalást!! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hír. Szőts Farkas, theolog. igazgató, 

e Lap szerkesztője, a fürdőből visszaérkezett és a Lap 
szerkesztéséért a következő számtól kezdve ő felelős. 

* A magyar származású cseh reformátusok szé-
pen emlékeztek meg e millenniumi ünnepi évben ama 
szolgálatokról, a melyeket egyházuknak a mult század 
végén és a jelen század elején atyáik által a magyar ref. 
egyház nekik tett. Üdvözlő iratot küldtek magyar testvé-
reikhez, (a tiszántúli és tiszáninneni ref. püspökökhöz cí-
mezve levelöket), a melyben Isten áldását kívánják reánk. 
Az Úr kegyelme legyen velők is. Adjon nekik erőt, hogy 
az egész cseh nemzetet visszavezethessék a Krisztushoz. 

* Kifogások. Egyik oldalon vannak az emberek 
kifogásai; a másikon az Isten igéjének felvilágosító és az 
emberi bölcseséget megalázó feleletei. Keresse ki mindenki 
a maga kifogásait s tanulmányozza át a kijelelt bibliai 
verseket. A lelkészek pedig tanulmányozzák át az egészet 
lelki gondozás szempontjából is. 

Az ember kifogásai. Az Isten igéjének felvilágosítása. 
Sohasem tettem rosszat. 
Elég jó vagyok. 
Jobb vagyok másoknál. 
Nagyon bűnös vagyok. 
Nem tudok hinni. 
Nem lehetek állhatatos. 
Egyszer megpróbáltam és nem si-

került. 
A keresztyének úgy látszik nem 

boldogok. 
Majd máskor. 
Sokszor vonakodtam már s most 

nem jöhetek többé. 
Ártana üzletemnek. 
Akkor jövök, ha minden célomat 

elértem. 
Nem hiszem, hogy van pokol. 

Róm. lev. 3, 12; Zsoltár 51. 5. 
Náhum 1, 14; Jób 29, 2 - 1 7 . 
Lukács 18. 11; Jakab lev. 2. 10. 
I. Tim. lev. 1. 15; Pét. 1. 3, 18. 
Ján. 8. 24; Máthé 11, 20. 
I. Péter lev. 1. 5 ; Ján. 10, 28. 
II. Kir. k. 5, 10; Luk. 13, 24 

Példabeszédek k. 4, 18; 16, 20 
II. Kor. 1. 6, 2; V. Móz. k. 11. 26 

Róm lev 10, 21; Ezs. 1, 18. 
Márk. ev. 8 36; Filippi. 1. 4 19. 

Luk. ev. 12. 20; Máthé ev. 6, 33. 
Lukács ev. 16, 23; Maiak. 4, 1. 



Az ember kifogásai. Az 
Nem szeretek ilyesmire gondolni. 
Visszaestem. 
Kegyelem időmet elmulasztottam. 
Hadd élvezzem életem. 
Erről én máskép vélekedem. 
A keresztyének nem következetesek. 
Majd megjavulok. 
Azt hiszem, igazam van. 
A ker. rosszul bántak velem. 
Nem fogadom el, de nem is ve-

tem el. 
Nem hiszek a bibliának. 
Nem tartozom a kiválasztottak 

közé. 
Nem hiszek a Krisztus Istenségében. 
A biblián kívül egyéb bizonyíté-

kot is kivánok. 
A bibliában sok ellenmondás van. 
Nincsen igaz hitem. 
Egyházunkban nagyon is sok a 

képmutató. 
Kételkedem. 
Mindent megteszek, hogy megtar-

tassam. 
Isten úgy látszik nagyon távol van. 
Hogy tarthatom meg ? 
Nem szeretném, ha más megtudná, 

hogy mit tettem 
Sokan vallják magukat keresztyé-

neknek s mégis rossz utakon 
járnak. 

Én máskép értelmezem a bibliát, 
mint te. 

Isten nem igazságos, ha teremt és 
elítél. 

Oly szerencsétlen vagyok. 
Tudhatom előre, hogy üdvözülök ? 
Környezetem gyakorol rám ilyen 

befolyást. 
Az üldöztetést nem bírom ki. 
Nem ludok igaz keresztyén éle-

tet élni. 
Kemény az én szivem. 
Minden megteszek, hogy tessem az 

Úrnak. 
Nem óhajtom, hogy nekem ilyes-

miről beszélj. 
Nem hiszek a megtérésben. 
Nem hagyhatom el a káromkodást. 
Engem kételyek gyötörnek. 
A fiatalok nem oly roszak, mint 

az öregek. 
Sok dolog van a bibliában, a mit 

nem hihetek el. 
A természet Istenét imádom. 
Felette nagyok a keresztyén élet 

követelményei. 
Hiszem, hogy a mennybe megyek. 
Ifjú vagyok még. 
Nem ismeri senki az én bánatomat. 
Nem éi'zem, hogy a megtérésre 

már itt az idő. 
Némelyek könnyebben tartatnak 

meg, mint mások. 
A bibliának nem minden része 

Istentől ihletett. 
Csak látszat minden vallás. 
Nem tudom helyes-e ez vagy nem ? 

Isten igéjének felvilágosítása. 
Róm. lev. 3, 11 ; Zsoltár 9, 17. 
Jerem. 6, 16; I. János lev. 1, 9. 
II. Pét. 1. 3, 9; II. Kor. 1. 4. 3, 4. 
Lukács 16, 25; Préd. k. 11, 9. 
Példab. 3, 5 ; Ézsaiás 55, 8. 
Róm. lev. 2, 1; II. Móz. k. 2, 14 
János 3, 3 ; János ev. lü, 1. 
János 14, 6 ; Példabesz. 16, 25 
Róm. lev. 12, 19 ; 9, 6. 

Máth. ev. 12, 30 ; Jos. 24. 15. 
Róm. lev. 3, 3 , Luk. ev. 16, 29. 

Jel. k. 22, 17 ; Mát ev. 11. 28. 
I. Ján. 1. 2, 22 ; Márk. ev. 5, 7. 

Luk. ev. 16. 31; Ján. ev. 20, 29. 
Titus 1 , 2 ; Júdás 10. 
Róm. 1. 10, 8; Luk. ev. 7, 50 

Mát- ev. 23, 15; Jób 20, 5. 
Ján. ev. 7, 17 ; 20, 31. 

Róm. 1. 4, 5; Ef. 1. 2, 8. 
Jel. k. 3, 20; Zs. 145, 18. 
Ézs. 45, 22; Ján. ev. 10, 9. 

Pl.-b. 28, 13 ; I. Móz. k. lé, 13. 

Ján. 1. 2, 19 ; Róm. 1. 9, 6. 

II. Péter 1. 1, 20; Példab. 3, 5. 

Prédikátor k. 7, 29; Ezékiel 18, 25. 
Ézsaiás 51, 12; Máté ev. 9, 12. 
Lukács ev. 1, 77; I. Ján. 5, 13. 

V. Mózes k. 13, 6 ; Zsolt. 1, 1. 
Máthé ev. 10, 22 ; Ján. ev. 16, 33. 

Máthé ev. 14. 36; Filippi 1. 4, 13. 
Ezékiel 36, 26; Jerem. 23, 29. 

Róm. 1. 8, 8 ; Zsidókhoz 1. 11 6. 

Ezékiel 3, 11 ; Példab. 29. 1. 
Máthé ev. IS, 3 ; Ap. csel. 3, 19. 
V. Mózes 5, 11; Máthé 5, 34. 
Ézsaiás 50, 10; János ev. 8, 12. 

I. Mózes 8, 21 ; Zsoltár 51, 5. 

II. Tim. kv. 3, 16 ; I. Kor. 2, 14. 
Ján. ev.4. 22; II. Thim. 1.3, 2, 5. 

Példab. 3, 17 ; V. Mózes 10 17. 
Ján. ev. 10, 1 ; Máthé ev. 5, 20. 
Prédikátor 12, 1 ; Példab. 8, 17. 
Jób. 5, 7 ; Ézsaiás 26, 16. 

II. Korinth. 1. 6, 2 ; Ézsaiás 55. 6, 

Róm. 1. 10, 12; Ézsaiás 45, 22. 

X. Mózes 4, 2 ; Jel. k. 22, 8, 19. 
II. Péteri. 1, 16; II. Tim. 1.1. 12. 
II. Pét. 1. 3, 5 ; II. Tim. 1. 3. 15 

Szerkesztői üzenetek. 
G. K. K—hida. Akár ide, akár a Hajnalba, akár mind a két 

helyre. Nagyon szívesen. 
H—y. V. Ó— a. Kívánságának ím eleget tettünk 
N. S. Debrecen. F S. Zilah. A nevelőt kereső ú r : Kéler 

Napoleon, építész. Jelenlegi lakása: Tata-Tóváros, Eszterházy-u. 38. 

P á l y á z a t . 
A nagyméltóságú m. kir. igazságügy miniszter úr 

a Budapesten felállított gyűjtő fogháznál egy ev. reform, 
vallásit lellcészi állást rendszeresítvén, azok, a kik ez 
állásra pályázni óhajtanak, lelkészi és szolgálati bizonyít-
ványaikkal felszerelt folyamodásukat, folyó évi szeptember 
hó 30-áig a dunamelléki ev. ref. egyházkerület püspöki 
hivatalához (Budapest, IX. Kálvin-tér 7. sz.) nyújtsák be. 

Az állás 800 frt évi fizetéssel és szabad lakással 
van egybekötve, s így IV. (negyedik) osztályú. 

Halas, 1896. augusztus hó 22-én. 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

P á l y á z a t . 
A mezőtúri államilag segélyezett ev. ref. főgimná-

zium fentartó testülete pályázatot hirdet egy 
termétzetrajz-földrajzi tanári székre. 
Pályázhatnak protestáns vallású, a kijelölt szakra 

képesített tanárok vagy tanárjelöltek. 
A rendes tanár fizetése 1.200 forint törzsfizetés, és 

200 frt lakbér, évnegyedi előleges részletekben. A tanár-
jelölt fizetése 800 frt. 

Az állammal kötött szerződés szerint 1600, 1500, 
1400 és 1300 forint törzslizetéses fokozatok is vannak, s 
így előléptetésre, úgyszinte öt ízbeni 100—100 frt ötöd-
éves korpótlékra a tanárok igényt tarthatnak. 

Pályázók kellően felszerelt kérvényeiket f . évi szep-
tember hó 4-éig az igazgató-tanács elnökéhez adják be. 

A megválasztott tanár egy évi sikeres működése 
után állandósíttatik, s hivatalát a megválasztás után tar-
tozik elfoglalni. 

Mezőtúr, 1896. augusztus hó 21-én. 

Dr Aclám Sándor, 
főgondnok. 

Lukács Dániel, 
i gazga tó - t anács e lnöke. 

Pályázati hirdetmény. 
A sárospataki ev, ref. főiskola jo^'akadémiáján egy 

újabban megürült rendes jogtanári állásra pályázat hir-
dettetik. 

A tanszék tárgyai: nemzetgazdaságtan, pénzügytan, 
magyar pénzügyi jog és államszámviteltan, megfelelő spe-
ciál kollégiumokkal, heti 10 óraszámig. 

Fizetés: 1300 forint törzsfizetés, 300 frt lakbér és 
100 frtos ötödéves korpótlék, mely ez idő szerint 400 frtig 
emelkedhetik. 

A megválasztott jogosult és kötelezett tagja leend az 
országos tanári nyugdíjintézetnek. (1894. évi XXVII. t.-c.) 

Megkívánt képesítés: jog, illetve államtudományi tu-
dorság és egyetemi magántanárság. Ha ez utóbbi nem 



volna meg, köteles azt az illető két év alatt megszerezni, 
véglegesítése csak ez esetben történvén meg. 

Pályázókfolyamodványaikat, a képesítettségüket, jelen-
legi polgári állásukat igazoló eredeti okmányokkal s rövid 
életrajzzal ellátva, a tiszáninneni evang. ref. egyházkerület 
főtiszt, elöljáróságához címezve, a sárospataki ev. reform, 
főiskola akadémiai igazgatói hivatalához f . évi szeptember 
hó 10-ig küldjék be. 

A megválasztott tanár f. évi október 1-én foglalja 
el tanszékét. 

Megjegyeztetik, hogy jelen pályázat kihirdetésével a 
sárospataki evang. ref. jogakadémián szervezett nyolc jogi 
tanszék az állami jogakadémiákon érvényes beosztás szerint 
rendeztetvén be, a f. év július hó 20-án kihirdetett pályá-

zat olyatén módosulást szenved, hogy azon tanszék tár-
gyai közé a magyar pénzügyi jog és államszámviteltan 
helyett a magyar közigazgatási jog tétetik be, a »Beveze-
tés a jog- és államtudományokba« pedig kihagyatik s így 
annak tárgyai lesznek a statisztika és közigazgatási jog 
(heti 10 óraszám). 

Mindkét tanszék egyidejűleg fog betöltetni a szeptem-
beri egyházkerületi gyűlésen s így az eddig jelentkezett 
pályázóknak szabadságukban áll az újabb határidőig (szep-
tember 10.) pályázati kérelmüket esetleg módosítani, külön-
ben az elébb kihirdetettre vonatkozónak fog tekinteni. 

Miskolc, 1896. aug. 20. 
Kun Bertalan, 

liszáninneni ev. ref. püspök. 

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 1896—97. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

A z e l n y e r h e t é s f e l t é t e l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen: 

a) magyarországi 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 felhívatnak 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 
1896. 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 1896—97. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1896. június 27-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, j e g y z ő . 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási köte-
lezettséget is tartalmazó sajátkezűen írt és aláírt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f'. 1896. 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. szám) küldjék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanár-
jelöltek felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk 
igazolása utána tanév elején, második felerészét pedig a 
tanév második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az 
illető egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszers-
mind a második félévre lett beiratásuk felől is (Frequen-
tations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá 
kerülő összegről szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előle-
gesen beküldötték, fogják posta útján bérmentesen meg-
kapni, 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 füo-
zofiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani filo-
zófiát is szorgalommal tanulta, s a második évben is 
tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a 
külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyüle-
kezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Dr Králik Lajos, e i n ö k . 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPKBTKN. 
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Az evangeliumi szövetségről. 
»Ne bontsd meg a régi határt®, régi bölcs 

mondás ez, az okos conservativismus mindenkori 
jelszava. Es mivel az emberiség óriási nagy több-
sége nemcsak conservativ, hanem valósággal 
maradi párti: soha egy jelmondatot sem hasz-
nált és használ a világ oly nagyon gyakran és 
olyan nagy hatással, mint ezt. 

Most az evangeliumi szövetség vezetői ellen 
forgatják ezt az erős fegyvert. Persze hamvába 
holt maradisággal, ósdisággal vádolják ugyanezeket 
a vezetőket akkor, mikor síkra szállva vétót kiál-
tanak azok ellen, a kik magánéletükkel, tem-
plomi és iskolai nyilvános tanításaikkal bontogatni 
kezdik a régi határt, ostromolják evangeliumi hi-
tünk régi, kipróbált erős bástyáit, melyek meg 
nem dőlnek soha, mivelhogy kősziklán építtettek. 
Tehát ezek a szegény emberek egyfelől vesze-
delmes radikálisok, másfelől meg szellemi tespe-
désben sínylő maradiak. 

Érthetetlen dolog volna ez minden nemzet 
fiai előtt, de a mi közéletünk előtt teljesen vilá-
gos és érthető. Hogy is ne, hiszen a magyar 
közélet férfia szánalommal néz az óscli angolra, 
a kinek birája még most is parókában ítél, 
rendőrje bottal tesz rendet az utcán; holott mi 
már annyira előre haladtunk a szabadelvű civili-
satioban, hogy a mi biránk olyan gúnyában ül 
a birói székbe, a milyenben akar, rendőrünk meg 
nem bottal nyomorékoskodik, hanem kard élire ís 
kerítheti a dolgot, és a mi a fő, olyan a kabátja, 
mint a bécsieké. Hogy azonban az igazságszol-
gáltatás és közrendtartás milyen ott, és milyen 
itt, azt már ki látná meg? 

Ezenképen volt nekünk egy tekintélyes 
reformerünk, a ki azonban ma már teljesen a 
politikának él, a ki külföldön jártában látta azt 
a nagy, virágzó, élénk egyházi életet, a milyen-
ről magyar embernek fogalma sincs, s látván 
azt is, hogy ott a modern theologia ugyancsak 

döngeti ám a bástyákat; nem vette észre, hogy 
az a virágzás a modern theologia szőrszálhaso-
gatásai dacára van, hanem mivel együtt látta a 
kettőt, azt hitte, hogy oki egybefüggés van köz-
tük, s haza jővén, nagy erővel kezdte bontogatni 
a régi határt, s a szegény^ártatlan orthodoxusokat, 
a kik ugyan a légynek sem vétettek, elkezdte 
döngetni, reformálni, hogy csak úgy rengett bele 
a debreceni nagy templom. 

Tagadhatatlan, hogy ennél rokonszenvesebb 
reform-iránynyal még senki sem próbálkozott 
meg e hazában. Tanuló ifjúság ós papság ho-
zsannát kiáltottak a vezetőknek, a szereplőket 
megtapsolták, ós senkinek eszébe nem jutott, 
hogy »ne bonstd meg a régi határt!« Miért ? 
Mert itt is csak afféle rendőrkabát-reformról volt 
szó. Vegyük fel a tübingai köpönyeget, de egye-
bet semmit ne csináljunk, a mit a német csinál. 
Innen van aztán, hogy az egyházban a régi tes-
pedés, tetszhalál megmaradt, csak a szivekben a 
régi tételes, betanult hit helyét a szürke kétke-
dés, vagy a titkolt hitetlenség foglalta el. 

Le van pusztítva a bástya, s a romok kö-
zött árnyak lejtenek haláltáncot. Sivár, kihalt 
minden, nincs semmi, a mi az életre emlékez-
tetne. Es az ellenség kívül is, belül is egyre 
ostromolja a ledőlt falakat. És most, azoknak, a 
kik a megrongált bástyát építgetni kezdik, az 
elszórt tetemeket összeszedegetik, a halottakat 
az Úr lelkével életre kelteni igyekeznek, most 
azoknak, a tetszhalottak, kik a régi határt meg-
bontották rég, elkeseredetten kiáltanák: ne bontsd 
meg a régi határt! 

Nem mi, uraim, nem mi bontottuk meg a 
régi határt, sőt ellenkezőleg, mi helyre akarjuk 
állítani, s a régi határok közt a régi életet újra 
feleleveníteni igyekezünk Isten segedelmével. Azt 
a régi életet, mikor a régi hit még megvolt az 
ajkon, megvolt a szívben, megvolt az életben, a 
cselekedetekben is. Azt a régi életet, mely az 
új élet. Azt akarjuk, hogy ennek az egyháznak 
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minden tagja legyen öntudatos, élő és munkás 
tag. Hát a régi határok megbontása ez? Nem, 
hanem ez a keresztyénsógnek évszázadok, évez-
redek által megszentelt ideálja! 

Ezt a szent ideált minél jobban megköze-
líteni: ez az evangeliumi szövetség célja. Ezt a 
szövetséget szívvel, lélekkel támogatni tehát min-
den jóravaló keresztyén embernek elengedhetet-
len kötelessége. Mert ezt támogatni annyi, mint 
a Krisztus ügyét előbbre vinni, mint a Krisztus 
munkatársává lenni. Hiszen nincs egyéb célja 
ennek a szövetségnek, mint a Krisztus munká-
ját e földön folytatni, az evangeliumi alapokon 
álló egyházakat felvirágoztatni. 

És ámbár ez olyan világos, hogy semmi 
magyarázatot nem igényel, mi még sem csodál-
kozunk azon, hogy sokan bizonyos tartózkodás-
sal, sőt gyűlölettel nézik ezt a szövetséget. Hiszen 
igaz, hogy még a legelfogultabb ember is köny-
nyen beláthatja, hogy itt nem a régi határ meg-
bontásáról van szó ; de tagadhatatlanul mégis 
valami — legalább előttünk — új dologról, az 
új dologtól pedig, kivált ha az új munkával is 
jár, minden élő lény a priori idegenkedik. Ért-
hető hát a tartózkodás, bár semmi alapja nincs 
is. Épen azért újból is szeretettel kérjük mind-
azokat, a kik eddig tartózkodó álláspontot fog-
laltak el, hogy fontolják meg jól a dolgot, s áll-
janak a Krisztus zászlaja alá harcosokul, munká-
sokul. Hiszen minden jó gondolkodású embernek 
látnia kell, hogy valamit tennünk kell szótmálló 
egyházunk összetartására. Hiszen látjuk, hogy a 
strucc-politika nem vezetett sikerre, sem a zsi-
nat, sem a domesztika, sem a konvent nem 
rántott ki bennünket a sárból, sem az egyházi 
vagyon elmés összeírása nem szüntette meg 
koldus nyomorúságunkat, hát mi van még hátra, 
mikor már minden emberileg elgondolhatót meg-
kisérlettünk ? Hátra van még az istenileg elgon-
dolható, a mihez leghamarább kellett volna folya-
modnunk: az evangelium. Tessék csak utána 
nézni egyházunk történetében, majd méltóztat-
nak meglátni, hogy semmi újat nem tud már 
senki elgondolni, a mit egyházunk felvirágozta-
tasára meg nem kísérlettek, vagy legalább fel 
nem említettek, kivéve azt a régi történetei 
mely mindig új marad: az evangéliumot. Hát 
próbáljuk meg végre-valahára ezt az utolsó, ezt 
az egyetlen eszközt! 

Hát hiszen mind szép ez, de vigyázni kell, 
baj lesz belőle! Már mint az evangeliumi szövet-
ségből. Ez a tartózkodók jelszava. De hát miért 
lesz baj ? Erre már nehéz a felelet. A mi onnan 
van, hogy tényleg nem lehet a legnagyobb fan-
táziával sem kigondolni valami olyan bajt, a mit 
az ev. szövetség rejtene magában. Ez oly kér-

dés, melyre még a költői fantázia sem tud meg-
felelni. Mégis úgy látszik, hogy a becsületes aggo-
dalomnak, tartózkodásnak az egyetemes papság 
félremagyarázása szolgál alapjául. Legalább ez 
irányban hallottam még eddig a legtöbb kifogást 
mind papok, mind nem papok részéről. Mert, 
úgy mond, ha mi azt hirdetjük, hogy mindenki 
imádkozzék és hirdesse az evangéliumot, akkor 
majd egyszer csak arra a gondolatra jő a nép. 
hogy nincs is szükség papra. 

Hát értsük meg a dolgot jól, mert nagyon 
egyszerű. Az evangeliumi szövetség nem arra 
kötelezi tagjait, hogy boldog, boldogtalan álljon ka-
thedrára s nyilvános templomi isteni tiszteleteket 
tartson, hanem igenis arra, hogy oda haza ol-
vassa a bibliát és imádkozzék, szóval rendes 
házi áhítatot tartson, a társas életben való for-
golódásában pedig tegyen mind szóval, mind 
tettel nyilvánosan vallást arról, hogy ő a Krisz-
tus megváltottja, tehát szent életet éljen, s a 
társas érintkezésben fődolgának tartsa e szent-
ség titkos isteni alapját mindenkinek megmagya-
rázni. Ez által arra törekszik a szövetség, hogy 
míg egyfelől minél több egyéni élet megszente-
lődjék s üdvre jusson, addig másfelől ezek hatása 
által a társadalmi élet, felfogás, erkölcs is neme-
süljön, tisztuljon, az egyházért való lelkesedós 
lángoljon, hogy az egyházi adót ne végrehajtó 
szedje, hanem a hívek maguk vigyék be. 

Mind ebből soha a világ végéig nem juthat 
egy elme sem arra a gondolatra, hogy papra 
nincs szükség. Sőt minden józan elme arra a 
gondolatra jut, hogy de bizony nagyon is van 
szükség, mivelhogy az eleven élet sokoldalú tevé-
kenysége nagyon is megkívánja az egységes, 
gondos vezető kezet. Valami egészen más az, a 
mi erre a rettegett gondolatra vezetheti a népet. 
Mondjuk ki nyiltan, ha már benne vagyunk. Ne 
vegye rossz néven senki, csak úgy általában 
mondom. Ha egyszer valamelyik eszesebb legény-
nek eszébe ötlenek, hogy ni, én abból a könyv-
ből csak úgy fel tudnám olvasni az imádságot, 
mint Ő kigyelme, abból a másik könyvből meg 
én is csak meg tudnék tanulni egy prédikációt 
egy hét alatt; hát ez már igazán veszedelem 
volna. De ezért csakugyan nem lehetne az evan-
geliumi szövetséget okolni, hanem a meddő, élet-
telen, sőt sok tekintetben hitetlen papképzést. 

De hát, ha e szerint az evangeliumi szö-
vetség semmi mást nem akar, mint a mi az 
egyház hivatalos célja: akkor mi szükség van 
reá? Ez a kérdés is sokszor elhangzott már, s 
nyomban a felelet is, hogy: semmi. Pedig igen 
nagy szükség van rá. Még olyan egyházak is 
nagy javával dicsekesznek a szövetségnek, me-
lyekhez tagjaikat nem a mátrikula ós a beexe-



quált egyházi adó köti, hanem az élet: sokkal 
inkább [szüksége van rá a mi egyházunknak. 
Mert semmiféle politikus nem mondta még ed-
dig, hogy a legvirágzóbb állami élet mellett is 
ne volna szükség társadalmi életre, az államkor-
mányzat mellett társadalmi együttműködésre, 
egyesülésre. Hát vájjon a mi a politikában így 
van, az az egyházi politikában nem így van? 
Hát vájjon van a világon törvényhozás, kormány-
zás, mely az élet összes viszonyait kimeríteni, 
szabályozni, kielégíteni képes, annyira, hogy a 
társadalmi tevékenység számára semmit sem 
hagy fent? Ezt még idáig csak a magyar reform, 
anyaszentegyház törvényhozására s kormányza-
tára fogták rá. De ki hiszi el ? 

A mi magyar társadalmi életünk nagyon 
szegény, de azért vizsgálja meg bárki, hacsak 
egy kis sociologiai érzéke van, be fogja látni, 
hogy az életviszonyaink túlnyomólag nagy, és az 
ember életét ós szivét legközelebbről érdeklő 
része az, melyet nem a törvényhozás és nem a 
kormányzat szabályoz, hanem maga a társada-
lom. Igen, a társadalmi felfogás, a közélet, a köz-
szellem, a hol igazán erős a nemzeti élet, nem-
csak hogy nem »hivatalos«, nem mondva csinált, 
hanem a leghatalmasabb irányadó a törvényho-
zás és kormányzat részére is. Ez az ős forrás. 
Jaj volna pedig, ha ez nem így volna. 

És a mit a legnyomorultabb nemzet borza-
clálylyal utasítana vissza, azt tartsuk mi egyhá-
zunk főboldogságának? Láncokat a kezekre, kor-
látokat a társadalmi tevékenység elé? Ez egy 
volna a halállal. Iliszen tessék megnézni a római 
katholicizmust. Annak lényege épen az, hogy az 
egységes központi kormányzat minden egyházi 
tevékenységet absorbeáljon; ós mégis mennyivel 
nyüzsgőbb, elevenebb egyházi társadalma van, 
mint nekünk, 

Es végre is, az evangeliumi szövetség fő-
céljai olyanok, hogy azokat sehol soha semmi-
féle hivatalos egyház önmaga meg nem valósít-
hatná. Mert hozzon a zsinat törvényt, hogy aztán 
mindenki éljen szent életet, terjeszsze a bibliát, 
stb. mi lesz belőle? Szóval, azért, hogy valakinek 
jó fő ütőere van, nagyon rosszul tenné, ha 
hajszáledényeit bespanyolviaszkoltatná, hogy va-
lamiképen fel ne lázadjanak, s azt ne mondják, 
hogy ők a fő erek. 

Tehát: fel az evangeliumi szövetség zász-
laja alá! Az evangeliumi szövetségnek 1. gyűjt-
sünk tagokat, 2. e tagokat szervezzük helyi bel-
missziói egyletté, 3. ez egyletekre alapítsunk 
egy igazán hatalmas, belmissziói egyletet, a mely 
a helyi egyleteket irányítsa, vezesse s erősítse. 
Bizony jó munkát végzünk, ha mindezt megcsi-
náljuk. Kecskeméthy István. 

Az evangelium és az emberi nem 
tökéletesedése. 

Tudósunk lenézőleg beszél az evangelium prédiká-
lásáról. Legalább sikertelennek állítja az amerikai ez irány-
ban való társadalomjavító kísérleteket. Távolról sem akar-
juk kétségbevonni állítását. Sőt, ismerve az embernek 
a sülyedésre való nagy hajlandóságát, tudva az észak-
amerikainépnek nagyon is kevert voltát és az ottani szek-
táknak némely dolgokban való túlhajtását, szertelenségeit: 
egészen természetesnek találjuk, ha egyes vallásos társu-
latok felbomlanak. De azért az is igaz ám, hogy az Egye-
sült-Államokban nagyszerű és hatalmas keresztyén élet 
is van. A milyen, sajnos, az európai continensen majd-
nem ismeretlen. És az is igaz, hogy az evangéliumnál 
hatalmasabb nemesítő erő nem létezik. Teljesen igaza van 
annak a hittérítőnek, a kinek egy tudós azt tanácsolta, 
hogy a vad népeket előbb civilizálni kellene s csak azután 
christianizálni, a hittérítő pedig azt válaszolá, ő tapasz-
talásból tudja, hogy az evangelium a legjobb civilizáló 
eszköz. 

A keresztyénség megtette a maga teendőjét az em-
beriség nemesítése körül. És csodáljuk, hogy a természet-
tudós, a ki minden tényezőt megfigyel, ezt figyelmen kívül 
hagyja. Vájjon mi szelídítette meg az európai népeket? 
Mi csiszolta, finomította durva erkölcseiket ? Mi hozta létre 
azokat a politikai és társadalmi intézményeket, viszonyo-
kat, a melyek ha nem érték is el az eszményi tökéletes-
séget, ha az európai állami és társadalmi életben a jog 
és igazság nem mindenkor jut is érvényre, ha a szeretet 
törvénye nem uralkodik is általánosan : mégis egyéb 
népek életéhez viszonyítva, a keresztyén népek állapota 
amazokénál magasabb rendű, tökéletesebb és kívánatosabb? 
Mindezt a keresztyén vallásnak köszönhetjük. És ha még 
nem értük el az eszményi állapotot, a minthogy tényleg 
messze is vagyunk még tőle, ennek oka nem a segédesz-
közünk gyarlóságában rejlik, hanem abban, hogy annak 
elveit nem alkalmazzuk állhatatosan és következetesen. 
Vájjon mi következik ebből, az-e hogy segédeszközünket 
elvessük, vagy pedig az evangelium áldott erőit befogad-
juk és kebleinkben működni engedjük ? Bizonyára ez utóbbi 
a jobb, bölcsebb és helyesebb eljárási mód. 

Fentebb előadtuk azt a módszert, a melyet Sajó 
Károly az emberi nem tökéletesedésére, igaz javulására, 
a természettudományok alapján egyedül helyesnek és ered-
ményesnek tart. Módszere humánusabbnak tetszik annál, 
a mit Schopenhauer ajánl. De mennyivel alantabb jár 
Krisztusénál. Oly távolság van e kettő között, mint az ég 
és föld között. Mint az ember gondolata és Isten között. 
Sajó csak néhány nemesebb példányt akar kiválasztani s 
azokat tovább tenyészteni. Krisztus pedig egyetlen emberi 
lelket sem akar a romlottság zsákmányává lenni engedni. 
Mindeneket hívogat magához. Sőt leszállt a bűnösökhöz, 
velük evett és ivott, nem azért, mivel romlottságukban 
gyönyörködött volna, hanem hogy őket felemelje, figyel-
müket az aljastól, a hitványtól a magasztos felé fordítsa. 
Vágyaikat, törekvéseiket, akaratukat megtisztítsa, megneme-
sítse. A nemesebb természetűeket, a szebb lelkületűeket 
nem akarja elkülöníteni a többi, gyarlóbb emberektől, 
hanem azt akarja, hogy azok legyenek a többiekre nézve 
izesítö só. A kik példaadásuk erejével hassanak amazokra, 
hódítsák meg azokat. 

Azt hiszem, teljesen fölösleges azt bizonyítgatni, hogy 
az emberiségre nézve az a nemesítő törekvés, az igazán 
áldásthozó és így az egyedül foganatosítandó, a mely nem 
egy néhány nemesebb lelkületű egyénre szorítkozik, hanem 



az egész emberiségre kiterjed. De vessünk egy pillantást 
a természettudós ajánlotta nemesítő eljárásra, vájjon biz-
tat-e az sikerrel ? Ebbeli kétségünket nem titkolhatjuk el. 
Úgy vélekedünk, hogy az általa ajánlott kiválasztási mód-
szer alkalmazása a testi kiválóságok propagálására nagyon 
eredményes lehet. És tagadhatatlan dolog, hogy kívánatos 
volna, ha minden egyén testileg is tökéletes volna. Ha 
mindenki ép, erős, egészséges volna. Ha érzékeink, szer-
veink teljesen hibátlanul működnének. S azt hiszszük, ha 
bűneink, balgaságaink kedvesbednek, ha az emberek oko-
sabb életmódot folytatnak: a testi épség dolgában is ör-
vendetes javulás álland be. Ámde, az ember tökélyesbü-
léséről beszélve, első sorban is nem a testre, hanem az 
erkölcsi, jellembeli nemesedésre gondolunk. Azt is szívesen 
concedáljuk, hogy a természeti kiválasztás ez érdemben is 
sokat tehet. Ismerjük az öröklés törvényét. Elismerjük, 
hogy »az alma nem messze esik fájától«. De arra is 
tudunk sok példát: »ha pedig messze esik, nagyon is messze 
esik*. Sok derék szülőknek volt hitvány fiúk s megfordítva, 
sok aljas és hitvány szülőknek kiváló, derék gyermeke. 
Mert az erkölcsi emberre nézve az öröklésen kívül a kör-
nyezet is nagy befolyással van. A környezet továbbfejleszt-
heti, el is törölheti az öröklött tulajdonságokat, hajlamokat. 
Már most az a kérdés: a mesterséges kiválasztás alkal-
mazása mellett, kiszemeltjeinek miféle környezetről gon-
doskodik a természettudós? Mert a magasabb erkölcsi 
niveaut a be nem válók eltávolításával fentartani nem 
lehet. Lám a keresztyén egyházak is a kiválasztás elvét köve-
tik, a mennyiben azok a rokonlelkű, hasonló gondolkodású 
egyének önlcénytes csatlakozására alapítvák. És előnyben 
is vannak, mivel a keresztyén nevelésben a kellő kör-
nyezetről gondoskodnak : mégis a haladás nagyon lassú. 
Sokszor a stagnálás, sokszor a visszaesés jelei mutatkoz-
nak bennök. Mert, hogy az ember jóakaratú, önzetlen, fel-
tétlenül becsületes, szeretetteljes legyen, oda a természeti 
es mesterséges kiválasztásnál nagyobb dolog — újjászületés 
kívántatik. 

Kicsinyeskedésnek tetszhetik ugyan, de fel kell ten-
nünk azt a kérdést is: föltéve, hogy a mesterséges kivá-
lasztás következetes alkalmazásával csakugyan keletkez-
nék, számos évtizedek hosszú során át, egy »megfelelő 
ember-anyag*, miként biztosíttatik ezeknek a föld? mi 
lesz a többi emberekkel ? Vájjon kiirtatnak-e ? Mert e két 
faj között az összeütközés elkerülhetetlen leend. Nagy sze-
rencse lesz, arra a békés emberfajra, ha a magára hagyott, 
elvadult tömeg idő előtt ki nem pusztítja őket. Ha pedig 
szellemi és erkölcsi fölényükkel ők lesznek a győztesek, 
félő, hogy a nagy és heves küzdelemben ők is elvadulnak 
s annyi évtized fáradsága, gondja kárba vész! 

Az az eszményi társadalom, a melynek tagjai »vi-
dám lelkületűek, jó akaratúak, feltétlenül becsületesek, a 
melyben senki sem tolja előre a maga érdekeit, a mely-
ben mindenki külső kényszer nélkül is megteszi azt, a 
mit az általános egyenletes és egyforma jólét érdekében 
tennie kell*, a keresztyén társadalom eszménye is. Meg-
valósulva ez lenne az Isten országa. S hiszszük is, hogy 
egykor megvalósuland. És e megvalósulásnak egyetlen egy 
helyes útja és módja van, az, a mit Isten mutatott ki, a 
követendő eszménykép adásával. Tudósunk csak a termé-
szettudományi adatokból alkotott eszményképet, kívánatos 
mintaképet és már az ideál is serkentőleg, buzdítólag hat 
reá. Emberi természetünkben gyökerezik az ideál után 
való vágyakozás. Az ide irányult törekvés leghatalmasabb 
emeltyűje a tökéletesedésnek. De csak akkor lesz igazán 
eredményes, ha az ideál valóság. Ami »kívánatos minta-
képünk* nem képzeletbeli alak, hanem valóság, ak i azért 
adatott nékünk, hogy hozzá hasonlók lenni igyekezzünk. 

A mi mintaképünk, nemcsak követeli, hogy igazak legyünk: 
de ő maga is igaz vala. Álnokság nem találtatott az ö 
szájában. Nemcsak arra intett minket, hogy egymást sze-
ressük : hanem maga volt a megtestesült szeretet, jóaka-
rat, irgalom és könyörület. Szive lelke tiszta volt: nem 
tudott rá bizonyítani senki bűnt, hitványságot. Derült, 
szelíd és alázatos volt. Az embert szerette, de abüut utálta 
és ostorozta, a hol találta, a nagyokban ép úgy, mint a 
a kicsinyekben. E mi mintaképünk, nem kiszínezett ábránd-
kép, vagy elmosódó ködalak, a ki bizonytalan hangon 
bíztat előre, hanem élő valóság, a ki ösztönzőleg mond-
hatja : jertek utánam. A ki csakugyan példát mutatott mi-
nékünk. A mi ideálunknak épen ebben rejlik a nagy hó-
dító ereje, mert megmutatta, hogy az ember mire képes 
és egyszersmind biztosítékot adott arra nézve, hogy a 
nemes törekvés, e világgal való küzdelem nem hiábavaló, 
nem meddő harc. 

Igen helyesen és találóan mondja egy híres író, 
hogy a keresztyénség isteni eredete mellett legjobb bizony-
ság. hogy az emberek jó részében heves ellenzésre talál. 
És ez igen természetes, mivel az isteni dolgok megértése 
és megismerése az értelmen kívül, főleg a szív állapotá-
tól függ. Az Isten működése oly egyszerű, hogy a róla 
alkotott kép a legtöbb embert nem elégíti ki. Egyiket nem 
elégíti ki, mivel a nagyon bonyolult és csodálatos úton 
sóvárog, a másikat sem, a ki a csodásnak elvi ellensége 
ugyan, de azért igen csekélyli ezt az egyszerűséget. Innét 
származott az a két irányzat, melyek homlokegyenest el-
lenkezőknek látszanak, de a melyek megegyeznek abban, 
hogy az evangéliumot gyengének, erőtelennek tartják. E 
két irányzat megegyez abban is, hogy rossz hírbe és gya-
núba hozza az evaegeliumot. Egyike ezeknek a hierar-
chismus, mely emberi tekintélylyel akarja támogatni, gyá-
molítani az istenit. Oly gyarló elemeket, emberi rendelé-
seket kever bele, hogy az isteni rendelés sokszor hatály-
talanná válik miattuk. A másik irányzat, a rationalismus, 
ez meg minden tekintélynek ellensége. Látszólag abból a 
tiszteletreméltó szándékból származik, hogy a vallást össze-
egyeztesse a tudománynyal. Mintha nem örök érvényű 
volna az az igazság, hogy az új élet szerzője a Krisztus. 
Hogy csak egyedül Ő általa lehet az Atyához jutni. De 
rendesen sivár pusztaságra jut ez az elbizakodott irány. 

Míg az első irány következetesen halad útján, el-
zárva maga elől a visszatérés lehetőségét, az utóbbi meg 
időnként más más alakba öltözve s nagy hévvel intézi 
támadásait. De mindkettő önmagát emészti föl. Ám hadd 
küzdjenek e különböző irányok. Hisz létjogosultságukat az 
adja meg, hogy e küzdelmek visznek el az igazság meg-
ismerésére. Mi hiszszük. hogy valamint a filozófiában, úgy 
a theologiában sincs oly nézet, melyet már előbb valaki, 
talán más formában, ne hirdetett volna. Mindezek a tiszta 
evangeliumi irányt csak ideiglenesen bírták elnyomni, meg-
felemlíteni. Épen ezért hiszszük, hogy az igazság után szomjú-
hozó lélek, a mint az igazság szétszórt sugarait össze-
gyűjti, mindig közelebb és közelebb jut az élet és igazság 
központi forrásához. Hiszszük, hogy a mint ismereteink 
bővülnek, a tanultak és tanulatlanok egyaránt meg fognak 
győződni az evangelium igazságáról. El fogják ismerni, 
hogy nincs más út a tökéletesedés felé, mint a melyet ez 
jelöl ki. 

Csizmadia Lajos. 



T Á R C A , 
A hatodik presbiteriánus kongresszus. 

Nem kizárólagosan a presbyterianusok, hanem a 
presbyterianus rendszerű református egyházak Általános 
Szövetségének kongresszusáról van szó, mely jún. 17—26. 
Glasgowban, Skóciában ülésezett, s ez alkalommal kimu-
tatott jelentősége mindenesetre méltánylást érdemel. A 
szövetség nem magánszemélyek szövetkezete egyházi célok 
előmozdítása végett, mint az Evangeliumi Szövetség, leg-
kevésbbé pedig pártemberek szövetkezete pártérdekek elő-
mozdítására az egyházi élet terén, hanem — és épen ebben 
rejlik fontossága —egyházak egyesülése kölcsönös támogatás 
céljából mindazon feladatokban, melyeket a Jézus Krisz-
tus egyházainak teljesíteniük kell. S ha a szövetkezet csak 
a presbyterianus egyházakra szorítkozik, úgy ez a ref. fele-
kezetű püspöki egyházra való ellentétre vonatkozik, mely az 
egyesülésből önmaga vonta ki magát püspöki igényei és 
doktrínái miatt. Különben a szövetkezet az összes ref. 
alapon álló egyházakat kész felölelni, tekintet nélkül az 
eltérésre, melyek közöttük feltűnnek, a mint pl. magába 
foglalia mind a három nagy egyházközösséget, melyre 
Skócia református egyháza vált, s a skót egyháztól több 
tekintetben eltérő Cumberland-zsinat az Egyesült-Államok-
ban épen úgy tagja a szövetségnek, mint Észak-Ameriká-
nak a westminsteri katechismushoz ragaszkodó egyházai, 
és a heidelbergi káté hívei szintúgy, mint a westminsteriek, 
meg Walesnek némileg methodista érzelmű kálvinistái. 
Annyira, hogy az önállóan fennálló 85 egyháztestület 
közül a szövetség magába foglal 70-et, s kiterjeszkedik 
az egész világra s az összes nemzetiségekre. Ez az idei 
kongresszuson ismét fényesen nyilvánult. Valóban fensé-
ges és lélekemelő érzés volt itt együtt lenni vallásunknak 
az egész világ nemzetei és népei által küldött követeivel. 
Ott ültek az európai szárazföld és az angol királyság kép-
viselői mellett Észak-Amerika, Afrika. India, Ceylon, China, 
Japán, Ausztrália, Uj-Zeeland és a világ mindazon tájai-
nak képviselői, a hol református egyházak vannak. Számra 
nézve 350-en voltak, lelkészek és elöljárók, egyházak által 
választva és kiküldve, mind egyek az Úrban és Idvezítőben 
és mind a közös alapon állva, az apostolok és próféták 
szavain. Úgy, hogy méltán mondható, a református egy-
ház önmagában oly egységes, mint a világ bármely más 
egyházi közössége, de nem a lelkiismereti szabadság el-
nyomása és valamely sacrificium intellectus által, hanem 
úgy, hogy épen a meggyőződés eme jogát tiszteli, védi és 
egyik egyház sem kivánja, hogy a többiek az ő alaki-
ságait kövessék. Azt mindig újra és újra ismételték s 
s többek között a főtitkár, dr. Mathews mindjárt az első 
ülésen hangsúlyozta, hogy a szövetkezetben nincs arról szó, 
lelkiismereti nyomást gyakorolni az egyik vagy másik 
egyházra, vagy törvénvhozólag az egyes egyházi testü-
letek ügyeibe beavatkozni, hanem a szövetkezet igenis a 
szeretet köteléke kiván lenni, mely mindnyáját közös kéz-
szorításra egymáshoz fűzze, s a mit a kongresszus tárgyal 
vagy határoz, csak önkéntes elfogadásra ajánltatik fel. 
S a mi minden tárgyaláson előtérbe lépett, az azon szi-
lárd elhatározás volt: a közös üdvkincsekért, melyeknek 
a református egyházak, mint az Úr adományának örven-
denek, közösen helyt is állani bárki ellen, nevezetesen 
pedig azon üzelmek ellen, melynek céljok az Isten egy-
házát ismét az emberek egyikének alávetni, ki magáról 
ugyan állítja, hogy a Jézus Krisztus helytartója volna, de 
azt soha be nem bizonyította. S ki a kongresszus tanácsko-

zásait végig hallgatta, mindenesetre megérezte, hogy itt 
egy erős, az Úr Krisztus szellemében erős vár áll, a me-
lyen az evangeliumi keresztyénség ellenségei végtére mégis 
beverik a fejüket. 

Június 17-én volt a megnyitás napja. D. e. 10 óra 
felé a képviselők a Barony-templomban gyülekeztek, 
ugyanott megjelentek teljes díszben az egyetem képviselői 
s a városi elöljáróság, innen aztán hosszú menetben, 
melynek élén városi díszőrök léptek, kivonultak a székes-
egyházba, hol a megnyitó istentisztelet volt megtartandó. 
E templom ugyanazon a helyen áll, hol másfélezer év előtt 
az itteni vidéki térítője, Kentigern, szerény kápolnáját 
emelte, s hol azóta mindig keresztyén istentiszteletet tar-
tottak. Most nagy, hatalmas épület áll itt, mely a székes-
egyház nevét viseli, s melyen kívül ugyan még 275 ref. 
templom áll a városban (800,000 lélek), azonban másfél 
ezer éves keresztyén élet és küzdelem emléke épen e 
helyet lengte körül, hol az egész föld református egyhá-
zainak követei annak az egyetlennek szava köré sereg-
lettek, kihez tartozni egyetlen vigaszunk életben s halál-
ban. Itt ülnek egymás mellett a közelből és távolból 
érkezettek, kik mind egyetlen Úrban keresik éltüket, egyet-
len hit boldogítja s egyetlen remény biztatja őket közös 
hivatásukban. A formosai misszió-templom küldöttétől nem 
messze egy lelkész Richmondból a Virginia szigetén. Amott 
dr. Good (ki nemrég Budapesten előadást tartott) köszönt 
felém, a ki Pennsylvániából jött ide, s egy paddal távo-
labb ül dr. Valentine, egy orvosi misszióiskola elöljárója 
Agrában, fent az indiai magas hegyek kőzött, s így tovább 
a legkülönbözőbb népek és országok. S mily megható 
volt, midőn mind az Isten népének ős dalait énekelték, 
már az ószövetségben elhangzottakat, Dávid zsoltárait, 
melyek bizonyára Urunk ajkain is megcsendültek! S mily 
öröm volt a glasgowi tiszteletteljes dr. Marshall Lángtól 
hallani az evangelium prédikálását arról, a ki az Isten 
községének egyedüli lelke, kiben minden igazság és minden 
kegyelem megtestesült, az Úr Jézus Krisztusról. A prédi-
káció tartalma a következő volt: A megfeszített és fel-
támadott Jézus Krisztus, egyedüli közvetítő Isten és em-
berek között s az Isten községének egyedüli lelke, kihez 
az egész község mindegyik tagja által hozzá van fűzve, 
hogy szent szelleme által megvilágosíttassék és vezettessék. 
Ez nyilvános visszautasítása volt bármely oldalról jövő 
igyekezetnek, betolakodni az Úr és hívei közé, sőt világos 
és remélhetőleg megértett felelet annak, a ki az evange-
liumi keresztyénséget nemrég ismét meghívta, hogy hódol-
janak meg előtte, mint az előtt, kit a Jézus Krisztus a 
keresztyénség fejévé avatott! Legalább a gyűlés megér-
tette a prédikációt, a tanácskozáson annak visszhangja 
volt úgyszólván az alaphang, s meglátszott az elhatározás 
ereje, teljes komolysággal követni azt az intést, mely ezen 
oly sok becses emlék által megszentelt helyen felhangzott. 

Az ünnep befejezése és fénypontja volt az úrvacsora 
kiosztása, melyben a képviselőkkel együtt a városi közön-
ség is részt vett. A mit Pál apostol jövendölt, hogy min-
den ajak dicsérje az Urat, azt itt beteljesülve látták. Ott 
voltak mind az Úr asztala körül, vigasztalódva az áldo-
zaton, mit az Úr Jézus Krisztus a keresztfán hozott, a 
mely örök érvényességű és megtisztít a bűntől mindenkit, 
bármely nyelvet beszélje, vagy tartozzék bármely néphez. 
Egy lélekkel elismerték, hogy a világon nincs más Úr és 
Idvezítő, egyedül az, ki mindnyájunkért meghalt! Óh, itt 
kitágult a szív, kivezettettünk felekezetiségünk, sőt — 
szívesen elismerem — nemzetiségünk szűk korlátai mö-
gül, megnyílt előttünk a világ messzi képe, és lelki sze-
meim előtt elvonultak a világ népei, a mint mindnyájan 
annak az egynek szolgái, ki a mi békességünk; s ekkor 



a templom, mely ily úrvacsora-ünnepet ülhet, úgy tünt 
fel előttem, mint a békesség erőde, melybe végtére be-
foglaltatnak majd a föld összes nemzetei; persze, mily eltérő 
kép attól, mit a világ manapság nyújt, hol a népek fegy-
verben állanak, s egyik fél, hogy a másik véresre kasza-
bolja s lábbal tiporja! Örömmel tekintettük a jövendő 
előképének, a mit láttunk: a népek körülsereglik azt, ki-
nek születésekor felhangzott a jóslat, hogy béke legyen a 
földön. De e szózat teljesítésének nem az az útja, hogy 
papi dölyf a népeket alávesse — a história tanítja, hogy 
épen ez jár mindig háborúval — hanem az útnak, mely 
ide vezet, a neve Jézus Krisztus, hol egyben mind egye-
sülve vannak a tökéletesség lánca, t. i. Isten gyermekei-
nek egymás iránti szeretete által. 

A délutáni gyűlés, mely ez alkalommal a városháza 
nagytermében tartatott meg, nagyrészt a névsor felolva-
sásával telt el, hogy a küldöttek jelenlétéről meggyőződ-
jenek. Dr. Roberts Philadelphiából, a szövetkezet eddigi 
igazgatója, megnyitó heszédet tartott, melyben dr. M. Lang 
intései visszhangzottak : szilárdan álíani az egyedüli ala-
pon, nincs más tekintély az Isten népében, mint az apos-
tolok és próféták szavai, mely róla tanúságot tesz. Dr. Ro-
bertsnek értelmes arckifejezése és harsány hangja van, 
mindkettőből kiviláglott és kihangzott azon elhatározás, 
tapodtat sem hátrálni ott, hol az Idvezítő halála által 
szerzett kincsekről van szó. Szavaiból ki lehetett érezni 
azt a nyugodt, az élet harcában megizmosodott határo-
zottságot, mely bízik győzelmében, mert tudja, hogy a kinek 
szolgál, az utoljára is győzőnek marad, s hiveit nem fogja 
elhagyni e világ végezetéig! Szintoly határozottság jelle-
mezte a beszédeket, melyeket ugyan e nap estéjén tar-
tottak a fogadtatás alkalmából, melyen Lord Prevost, 
sir James Bell a városi tanács nevében a gyűlést része-
sítette. Itt, a St. Andrews Hall nagy termében, Lord Pre-
vost, lord Owertown s mások beszéltek s szintúgy meg-
fogadták, csak azt ismerni el Isten egyháza fejének, kihez 
egyedül tartoznak, kiben egyedül találják üdvüket, s hogy 
ellentállni fognak minden csábításnak, mely őket ettől 
eltéríteni akarja. 

I. 

Jún. 18-án St.-Andrews-Hallban volt a gyűlés má-
sodik napja. A reggeli ülésen statisztikai adatokat mutattak 
be a szövetség jelen állapotáról. E szerint kiszámították 
a szövetséges egyházak tagjainak lélekszámát s kitűnt, 
hogy 20 milliónál nincsenek kevesebben. Új egyháztestület 
nem csatlakozott a szövetséghez, hisz a jelenleg fennálló 
85 közül 70, és pedig a legnagyobbak/több zsinati kerü-
letet magába foglalók, már régebben beléptek. Még csak 
néhány kisebb testület Németországban, Svájcban és 
egyebütt maradt vissza, úgy hogy jogosan mondható, a 
szövetkezet kiterjed az egész világra, s kongresszusa a 
református egyházak általános gyűlése. Belépett azonban 
több önállósult misszióegyház a pogányvilágból, úgy a 
Szentföld öt kerülete is, hol az első jeruzsálemi gyűlés 
és Pál apostol ideje óta most először rendezkedhetett be 
presbyterianus egyházszervezet. Ilyen zsinati kerület van 
Syriának Antióchia városában s Tarsusban, Silicia szigetén, 
az apostol szülőföldén. Csatlakoztak továbbá khinai, japáni 
kerületek, s a kongresszus elhatározta, hogy Dél-Formosa 
községeit is felveszi, a mit az illetők maguk kértek. Ezek 
t. i. Khinának Amoy kerületéhez tartoztak, de a khina-
japáni háború folytán attól elválasztattak. 

Dr. Matthews, a szövetség főtitkára, jelentést tett 
utazásairól az európai kontinensen és Dél-Afrikában, a hol 
kereste az érintkezést az ottani reformátusokkal. Mindenütt, 

így szólt: barátságosan fogadták és üdvözölték a szövet-
séget, mint nagyfontosságú intézményt különösen a szét-
szórtan és elszigetelten élő egyházközségek számára. Be-
szédét a szövetkezet czéljának és jelentőségének ismer-
tetésével végezte, a miről bevezető cikkünkben szólot-
tunk. Előadásával kapcsolatban Blaikie dr. a szövetkezet 
előbbi elnöke és vezetője, a gyűlés tekintetét azon egyházi 
testületekre irányozta, melyek még nincsenek abban a 
helyzetben, hogy a szövetkezet tagjai legyenek. Nagyon 
szükséges ezekkel is öszeköttetésbe lépni, és ezért úgy 
határoztak, hogy ily hitközségekből egyes befolyásos fér-
fiakat levelező tagnak felvesznek a szövetségbe. Blaikie dr. 
ez alkalommal elismerőleg nyilatkozott a német református 
szövetségről. 

Azután oly tanácskozás következett, mely nem volt 
ugyan napirenden, de megkezdetvén be is kellett fejezni, 
a mi különben, a mint a tudósító megjegyzi, nagy eszé-
lyességgel és keresztény tapintattal sikerült is. Az orgona 
és a dicséretek éneklése volt a kérdés. Tudvalevőleg az 
orgonát sok helyen kiküszöbölték, így Svájc némely részé-
ben, Franciaországban, Hollandiában, meg a presbyteria-
nusoknál Skóciában és Angliában. Az orgonák azért voltak 
gyanúsak, mert a pápista bálvánvimádásnál használták, s 
miután utóbbival teljesen szakítani akartak, úgy az orgo-
nát is, mint a bálványimádás eszközét, eltávolították. 
Hasonlóképen az addig használt énekek, melyeket nem 
a közönség, hanem a pap énekelt, mint papi énekek 
tartalmilag sem illettek be az evangeliumi istentiszteletbe. 
Ezért fordultak Dávid zsoltáraihoz, mint az egyedüli énekes-
könyvhöz, mely az íráshoz alkalmazkodik, a mint máig 
a ref. egyházak sajátságai közé tartozik, hogy a zsoltár-
éneknek nagy fontosságot, tulajdonítanak és gondozására 
ügyelnek. Idők multával azonban a ref. templomban a 
közönség éneklésének vezetésére ismét behozták az orgo-
nát, annál is inkább, mert annak veszélye, hogy azt bál-
ványimádásra fogják felhasználni, a megerősödött refor-
mátus községekben már nem forgott fenn, és idővel tehet-
séges költők leginkább a zsoltárok mintájára, vagy az 
írás szavaiból kiindulva, épületes, evangeliumi alapon álló 
énekeket szerzettek, melyeket a zsoltárok mellett használatba 
venni a ref. templomok legtöbbjében nem vonakodtak. 
Valamint a legtöbb angol és skót ref. templomban, úgy 
a székesegyházban is a megnyitó istentisztelet alkalmával 
szólt az orgona, énekelték a dicséreteket és bár a kon-
gresszus számára válogatott zsoltárokat nyomtattak, azokat 
is orgonakisérettel énekelték. Van azonban Skóciában, 
Angliában és nevezetesen Írországban egy párt, mely ezen 
megütközik, s úgy véli, hogy mindkettőt, úgy az orgonát, 
valamint a dicséretet vissza kell utasítani. Az indok, mely 
vezérli őket, valóban tiszteletreméltó: az istentiszteletnek az 
ősöktől öröklött rendjét nem akarják megrázkódtatni, s félnek, 
hogy az orgonával s dicséretekkel könnyen idegen elemek 
furakodhatnak a ref. egyházba. Ugyanezen oldalról fel-
szólalások történtek az »újítás« ellen. Dick tanár Belfast-
ból, támogatva a gyűlés több basonvéleményű tagja által, 
nviltan kimondta, hogy ő s barátai jó lelkiismerettel nem 
tudnak oly énekben résztvenni, a melyet orgona kísér, 
legyen az bár zsoltárének, s miután a kongresszus többi 
tagjai lelkiismeretük megsértése nélkül a zsoltárokat or-
gona nélkül is tudják énekelni, úgy felkérte a gyűlést, hogy 
az orgonát nemcsak ezúttal hallgattassa el, hanem — és itt 
túllőtt a célon — határozza el, hogy a jövendő kon-
gresszuson se alkalmazzanak se orgonát, sem dicséretet. 
Az ajánlat természetesen élénk vitát keltett s mindkét 
részről fejtegették az érveket. Ha Dick tanár a lelkiisme-
reti szabadság neveben a kisebbség lelkiismeretének kí-
mélését kérte, úgy dr. Marshall Lang és dr. Adler B. 



Macewen, kik mindketten glasgowbeliek, annak tekin-
tetbevételét kérték, hogy épen a meggyőződés szabadsága 
nevében nem jogosult a túlnyomó többséget a kisebbség 
nyomásának kitenni. Hall János dr. New-Yorkból még 
arra is figyelmeztetett, hogy a zsoltároskönyv is említi a 
hangszereket és épen azon zsoltárok egyike (98. Zs,), 
melyeket a kongresszus számára nyomtattak, mondja, 
hogy énekeljünk az Úrnak hárfával, trombitával és har-
sonával. Mindazonáltal a gyűlés megtartotta a barátságos 
hangot és a vezetőség talált is módot, az egész gyűlést 
kielégíteni. Nem fogadták el azt, hogy a jövőre vonat-
kozólag határoznának, vagy hogy egyáltalában e kérdés-
ben : orgonák és dicséretek, vagy nem? kötelezőleg dönt-
senek. Ez a kérdés az egyes községek akaratától függ, 
tulajdonképen lelkiismereti kérdés és felette a kongresz-
szus nem határozhat. De a jelen kongresszusra vonatkozó-
lag dr. Hosy Taylor elnök által a vezetőség azt ajánlotta, 
hogy a szeretet kedvéért Róm. 14. és 15. szerint vegyék 
tekintetbe, hogy a tagok egy része lelkiismeretében el-
nyomva érzi magát, s azért álljanak el az orgonakisérettől. 
így is történt: ezentúl orgona nélkül — persze nem a 
legjobban — énekeltünk, s valaki nem tudta magába 
fojtani azt a megjegyzést, hogy tulajdonképen nem is a 
gyengék kíméletéről volt szó, mert az orgona ellenei azt 
vélik magukról, hogy ők az igazán erőshitűek. 

Sajnos, a tanácskozás az idő nagy részét elrabolta, 
úgy hogy a napirendet az nap nem is lehetett teljesen 
letárgyalni. Napirenden a Jézus Krisztus egyházán belül 
levő főbb pártoknak az egyházról való fogalmai voltak, s 
az egyházi szervezetnek a fogalmakból eredő alakulása. 
Előadókat szemeltek ki a presbyterianusok, pápisták, püspö-
kiek nézetei számára, s ezek feladataikat nagy ügyesség-
gel s beható szakavatottsággal oldották meg. 

A presbyterianusok fogalmát az egyházról Waitersdr. 
Newarkból (New-Jersey, Amerika) fejtegette. A presby-
terianusok egyetértőleg elismerik, hogy az Isten egyháza 
a világ kezdetétől fogva fennállott és fenn fog állani a 
világ végezetéig. Magába foglalja, az írásra támaszkodó 
református felfogás szerint, az Isten gyermekeit, bárhol és 
bármikor éltek vagy fognak élni, s ebben áll általános-
sága, azaz igazi katholicitása, ellentétben a pápista egy-
ház álkatholicismusával. Az Isten egyháza az igazi hívők-
nek összessége a világ kezdetétől annak végéig, nincs 
azonban bizonyos helyhez láncolva és nem is szabad 
egyes felekezetek szűk korlátaiba szoríttatni, a mi által 
elválasztatna mindazon többiektől, kik szintén az Úr Jézus 
Krisztusban hisznek s őt lélekben és igazságban imád-
ják. Ily értelemben a református egyház kiváltképen sza-
badelvű. Ezért nagy súlyt fektet arra, hogy más ne tekin-
tessék Isten egyháza fejének, egyedül a Jézus Krisztus, 
kiben megtestesült a kegyelem és igazság. Mint az egy-
ház egyedüli feje, kell, hogy ő egyszersmind az egyedüli 
tekintély is legyen benne, ennélfogva vissza kell utasítani 
a pápa fenhatóságát, valamint a világi hatalmasságok azon 
igyekezetét, hogy a hit és vallási igazság ügyeibe avatkozza-
nak, vagy pedig az egyház felett bizonyos fenhatóságot gya-
koroljanak. Továbbá abban is egyetértenek a ref. egyházak, 
hogy szerintök igazi templom csak az, hol az Isten igéje 
tisztán hirdettetik és az emberek annak alávetik magukat. 
Isten egyházának egyik főjellemvonása: az Úr igéjének 
tiszta hirdetése. Hol mi ezt nem látjuk, ott magát »egy-
h á z i n a k nevező közösség semmiképen sem tekinthető 
Isten igazi általános egyháza tagjának, mert az egyház 
igazsága és valódisága nem külső szokásokban rejlik, 
hanem a keresztyén hit igazságában és tisztaságában. Nem 
szabad az egyház egyformaságát egységével összetévesz-
teni, s más egyházi közösségekkel való egyesülés csak 

úgy lehetséges, ha mind meghajolnak az evangéliumból 
fakadó igazságok előtt, mely igazságokért a ref. egyházak 
léptek sorompóba. A kísérletek, azonos külső alakiságok 
behozatala által két egyházat egybekapcsolni, mindig meg-
hiúsultak és szükségképen zátonyra kell jutniok. 

D. Br. után németből. 
Fleischer Gyula, 

(Folyt, köv.) joghallgató. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Evangel iumi elmélkedések. Irta: Dicsőfi József, a debreceni ev. 
ref. theol. akadémián volt ny. r. professor s most a debreceni ev. 
ref. egyház egyik lelkipásztora. Kapható: Telegdi Lajos könyvkeres-

kedésében. 392 1. nagy 8°. Ára 3 frt. 

(Folytatás és vége.) 

Nincs kétség a felől, hogy Dicsőfi művének a val-
lásról szóló része (2. §.) nem szűkölködik ellenmondások 
nélkül, a melyeket azonban egy esetleges második kiadás-
ban a kifejezéseknek egy kissé szabatosabbá tétele által 
el lehet tüntetni. Egyetlen egy mondatot kell feltétlenül 
törölni, t. i. azt, hogy: a sok isten hívésére többféle bál-
vány képek látása vezette volt az egyes népeket (10 lap), 
mert hiszen világos, hogy a bálványképek nem okai, ha-
nem eredményei lehettek a sok isten hívésnek. Ellenmon-
dás van e két tétel között: Ama boldog paradicsomban 
igaz vallása volt az embernek, jól ösmerte az Istent (6. 1.) 
s másfelől: a népek legelső, legrégibb vallása a természet-
imádás volt. Az ellenmondás kiegyenlítése pedig a követ-
kezőképen eszközölhető. Dicsőfinek határozottan keresztül 
kell vinnie azt a gondolatot, hogy: az első vallás igaz 
vallás volt. Mert az ma már kétségtelen igazság, hogy az 
élet a földön, ama tökéletes élet az Isten által vette kez-
detét. Világos tehát, hogy az élet tökéletesebb fokokra való 
emelkedése, tehát az ember előállása, sem történhetett ama 
legfőbb tényező nélkül. Az ember előállása épen egy 
isteni tény eredménye, mint az első élő lényé. Á bibliá-
nak tehát teljesen igaza van abban, hogy az első ember 
Istennel közösségben teremtetett. Nem tudta mindazt, a 
mit mi tudhatunk az Istenről a Krisztus által, de a mit 
tudott, azt jól tudta s egyszerű életét Isten akarata szerint 
rendezte be. Bekövetkezett azonban a nagy megszakítás. 
Hogy bekövetkezett, azt az emberiség állapota bizonyítja. 
E romlás állapotában megromlott az igaz vallás is s a 
bűnbe esett s Istenhez vissza nem tért ember a termé-
szetet kezdte imádni. Az igazság tehát az, hogy az első 
vallás az igaz Isten imádása volt, de a bűnbe esett s meg 
nem tért emberek első vallása a természetimádás volt. 
Dicsőfinél — a mint Antal Géza észrevette már — az 
evolutio és depravatio elméleteinek kiegyenlítésére való 
törekvés nyilvánul. Ezt azonban Antal Géza hibának tün-
tette fel; én pedig ezt a szerző előnyére írom be s csak 
az újabb a kidolgozásnál valamivel nagyobb szabatosságra 
kérem. Mert bizonyos, hogy a pogány bűnökkel teljes, 
sötét vallások s melyek a közéjök vetődött isteni sugara-
kat is elhomályosították, a depravatio elméletéből az 
ótestamentumi s a keresztyén vallás az evolutio (de nem 
a hitetlenek által képzelt Isten nélküli) képtelen, hanem 
az Istent főtényezőül elismerő evolutio elméletéből magya-
rázható. 

A vallásról szóló meghatározás, a mely Dicsőfi fej-
tegetéseinek eredménye, hogy t. i. a vallás oly emberek 
társaságának boldogító vágya és megnemesítő életelve, 
kik már tudják, vagy még nem feledték el, hogy ők bár 



e világba tartoznak, felette állanak e világnak s épen 
azért életüket már itt ama világ felett álló legfőbb lény, 
az Isten ismerete szerint rendezik be, kétségkívül csak a 
tisztultabb vallásokra áll, míg ellenben feltétlenül helyes 
a meghatározás levezetéséhez kapcsolt s a hitetlen tudósok 
felfogása ellen intézett cáfolat. 

A mit aztán Dicsőfi a kijelentésről s a keresztyén 
vallásról mond az ellen — legalább e helyen, mert a 
Szentlélekről szóló fejtegetéseire még visszatérek — nem 
teszek lényegesebb kifogást. Nyomós okokkal bizonyítja, 
hogy az embernek kijelentésre van szüksége, hogy az 
ó-testamentumi vallás is kijelentésen alapul s nagyon 
szépen fejtegeti a keresztyén vallást, mint a melynek fő-
gondolata : az Isten országa. E helyen, valamint a Szent-
írásról szóló rész megírásánál Ritschl gyakorolt rá nagy 
hatást s csak örömömet fejezem ki a fölött, hogy a 
Ritschllel s a ritschlianusokkal való barátkozás nem 
ragadta oda, hogy a Krisztus nagyságos cselekedeteit 
pl. a feltámadást annyira — mert hogy a ritschlianus 
kovász ártott neki egy keveset, azt majd később kimuta-
tom — a mennyire a ritschlianusok (pl. Kaftan is) szok-
ták, el nem halványította. Az Isten országának leírása 
(4. §.) valóban ép oly alapos, mint megkapó s annak 
hangsúlyozása, hogy a mikor valaki az Istennek országába 
belép, nem egy csomó hittételt fogad el gépiesen, hanem 
az Űr Jézus személyiségéből, hatalmasan megindító, újjá-
szülő s aztán irányadó erő ömöl belénk (58. 1.) egyik 
fénypontja a műnek. Kevésbbé tarthatjuk sikerültnek a 
Szentírásról szóló részt (5. §.). Nem azért, mintha fejte-
getéseit, a melyeket az ellen az állítás ellen intéz, a mely 
szerint Isten diktálta volna még a szavakat is a szent 
íróknak, helytelenítenők. Erre nézve csak azt jegyezzük 
meg, hogy szóhasználata helylyel-közzel szabatosság hiányá-
ban szenved. Sok helyen egyszerűen az »inspiráció < taná-
nak nevezi a régi orthodox tant s (a 100. lapon) azt kér-
dezi, jobb-e a mi felfogásunk, mint az inspiráció ? A mire 
természetesen a felelet az, még nagyon radikális theolo-
gusok szerint is, hogy az inspiráció bizony jobb, mint az 
ő felfogása (a mi különben, a mint említettük, tulajdon-
kép a Ritschl felfogása). Az inspiráció tanát úgy általában 
különben ő sem veti el. Ő is szól a szent írók »ihletett-
ségéröU,ő is elismeri, hogy a szent iratoknak az »üdvre*. 
(persze »csah« az üdvre) vonatkozó tartalma a Szent-
lélek munkája (99. 1.). Nos, kérem hát ez is inspiráció-
tan, ha másféle is, mint a belga hitvallásé. De itt kellene 
aztán e részt valamivel pótolnia, t, i. hibáztatnia kellene 
és sorra cáfolnia azoknak a felfogását, a kik a Szent 
iratokat a közönséges, emberi művek niveaujára akarják 
levonni s a kik azon a részen, hogy csak az üdvre vonat-
kozó rész a Szentlélek munkája, odáig elmennek, hogy 
a »keret« meg egy csomó képzelődés, mese, koholmány. 
Mert százszor inkább a belga hitvallással tartok, mint 
azokkal, a kik azt a minden psychologiai alapot nélkülöző 
képtelenséget akarják a ^tudomány« nevében ránk erő-
szakolni, hogy a szent írók, a próféták, az evangélisták 
és apostolok, miután egész életükben becsületes, tisztes-
séges, a hazugságot gyűlölő, az igazságot szerető emberek 
voltak, ép akkor, a mikor az Isten Lelke különösen meg-
töltötte őket szent tűzzel, tehát életük legmagasztosabb 
pillanataiban keresgéltek volna össze silány, haszontalan 
meséket *keretüU a mennyei igazságoknak. 

Jól megmondotta e tekintetben már az a mi régi 
jó könyvünk: »Az olyan dolgokhoz, a melyeket vagy bizo-
nyos jegyzésekből, vagy magok tudásából írtak le aszt. írók; 
látni való, hogy szükségtelen lett volna, a különös ihletés 
vagy diktálás. »Mindazonáltal azokban is megkívánta-
tott s bizonynyal meg is volt a Szentléleknek ollyan ve-

zérlése, melly által tellyességgel eltávoztatódott a megtsalat-
Jcozás, és minden illetlenség. Így tehát, tsak ugyan igaz 
lehet az, hogy az egéssz Sz. írás Istentől illettetett, ha 
szintén az ihletés nem eggforma vólt is mindenkor és 
minden dolgokra nézve« (1. Szikszay B.: A biblia győzö-
delme. 102. 1.). 

A mi a bevezetés utolsó §-át illeti, abban a szerző 
a vallás és tndomány egymáshoz való viszonyáról szól. 
Felfogásom szerint azonban helytelenül jeleli ki a tudo-
mány tárgyául a tapasztalást s helytelenül tünteti fel a 
keresztyén hit dolgait, mint olyanokat, a melyek túl esnek 
a »tapasztalás lövési távolán*. S hogy helytelenül, arra 
nézve felhozom saját szavait, a melyek szerint »a ke-
resztyén vallás — — — Isten országában ama megnyug-
tató vidám élet, a melyben a mennyei Atyát mindig olyan 
közel érezzük magunkhoz. Ez a kedves, benső lelki tapasz-
talás nyomokat hagy maga után lelkünkben« stb 

A bevezetéssel végezve, kijelenthetjük, hogy a hátra-
levő nagyobb részszel (a bevezetés 116, a Jézus szemé-
lyiségéről és tanáról szóló rész 276 oldal) könnyen végez-
hetünk. Nem azért, mintha e nagyobb részt kevésbbé 
fontosnak tartanok, hanem inkább azért, mert aránylag 
kevesebb kifogást kell emelnünk s ha minden szépségét 
ki akarnók emelni a Jézus személyiségéről s tanáról szóló 
résznek: íveket kellene tele írnunk. Mindössze is azt óhaj-
tanok — s itt rátérünk arra, a mire fentebb utaltunk — 
hogy Dicsőfi Jézusnak értünk való halálát határozottab-
ban hangsúlyozza (s a ritschlianus kovászt az evangélium-
mal jobban áthassa), mert az ldvezítő nyilván hirdette, 
hogy az ő vére sokak bűnének bocsánatára ontatik ki s 
azután meg, hogy a Szentlélekről szóló tanításait egysé-
gesebbé tegye. Azok a tételek, a melyek szerint a Szent-
lélek csak ott működhetnék, a hol a Krisztus már meg-
jelent, teljességgel meg nem állhatnak. Hiszen az ótesta-
mentumi írókat az Isten Lelke ihlette s azután meg a 
Szentlélek által születik az ember újjá (Ján. ev. 3. r.) s 
a nélkül az Isten országába be nem léphet; a mikor 
pedig a Krisztus valakinek a szivében lakik, akkor az 
illető már az Isten országában van. Hanem igenis megáll 
az a tétel, a mely szerint a Szentléleknek többféle ado-
mánya van s hogy a Szentlélek egész teljességében a meg-
szentelés munkájának végzésére az emberiség történetében 
is, az egyes ember szivébe is akkor áradhat ki, a mikor 
már a Krisztus a maga megváltó munkáját elvégezte. 

Viszont nem állhat meg a rajongókkal szemben fel-
hozott ama tétel sem, a mely szerint az isteni kijelentés 
mindig valami külső, mert úgymond Dicsőfi — s ez a rész 
nem méltó az ő exegetikai kiválóságához — az ótestamen-
tumi próféták neve chéze és roe vagyis látó, már pedig 
láthatja-e valaki, a mi bensejében megy végbe. No, már 
kérem a lélek általi kijelentés a lélek bensejében végbe-
menő munka, ha néha külső jeleket felhasznál is, s az 
a látás, a lélek benső szemeivel való látás. A rajongók-
nak nem az a hibájuk, hogy a Szentlélekre hivatkoznak, 
hanem az, hogy saját képzelődéseiket is a léleknek tulaj-
donítják s igen gyakran úgy e képzelődéseikkel, mint 
életökkel ellentétbe jönnek a Krisztus által történt töké-
letes kijelentéssel. 

Mindezzel szemben azonban felhozzuk, hogy Dicsőfi 
nem hódolva vakon régi hittételeknek, de alapos és mélyre-
ható kutatások után a Jézus személyiségét a porból, a 
melyben felületes vizsgálatok lerántották, kiemeli. A köz-
életben mennyi ízetlen és ügyetlen tréfálkozás folyik, 
pl. a fölött, hogy Jézus, mint az Isten Fia, kisebb az 
Istennél. Még lelkésztől is hallottam ilyen nyilatkozatot. 
De a ki Dicsőfi könyvéből az Isten Fiáról szóló fejtege-
téseket elolvassa, megláthatja, hogy ez a kifejezés épen 



Jézus isteni voltát bizonyítja. Ezt az elnevezést igényelte 
az Úr Önmagának, s ezért ítélte halálra a főpap, a miből 
kitetszik, hogy a Jézus oly értelemben tartotta magát Isten 
Fiának, a mely értelmet a főpap az Isten káromlásának 
ítélt. Miért? Mert nem hajolt meg ama dicső igazság előtt, 
hogy Isten megjelent testben. 

Az Isten országáról szóló rész valóságos tárháza a 
dicsőbbnél-dicsőbb eszméknek. Azok az egyszerű példá-
zatok, a melyeket oly büszkén ajánlgatnak sokszor — a 
gyermekeknek, Dicsőfi magyarázatai után, mint mélységes 
bölcseség úgy tűnnek fel. Itt legfelebb a kovászról szóló 
példázat magyarázata ellen tehetek kifogást. A kovásznál 
ugyanis a kovászgombák (saecaromyces) játszák a fősze-
repet. Ezek tehát élőlények, a melyek behatolván a holt 
lisztbe, a mely valamikor élő volt, abban folyton szapo-
rodván, változást idéznek elő s a holt lisztet élettel hatják 
át. így érthető igazán e példázat. Hogy t. i. az isteni élet, 
az Isten országa új életet visz az emberiség holt tésztá-
jába. így tűnik ki egyszersmind az is, hogy a Jézusnak 
isteni szemei voltak, a melyek dacára a zsidó tudatnak, 
a tisztátalannak tartott kovászban a magasabb élet jelké-
pét tudta felfedezni. 

Viszont örömmel jegyzem meg, hogy Dicsőfi még 
oly Scylla és Charybdis közt is biztosan evez el, minő a 
két adósról szóló példázat. Valahány prédikációt hallottam 
e tárgyról, mind félreértette, pápistásan magyarázta e pél-
dázatot s a vele kapcsolatos történetet. Dicsőíi pedig ki-
mutatja, hogy »az Idvezítő az asszony szeretetét a már 
megnyert bűnbocsánat bizonyságának nézi és nem a bűn-
bocsánat megnyerése okának«. 

Mindent összefoglalva, elmondhatom, hogy Dicsőfi 
müve nyereség irodalmunkra nézve s kölönösen a Jézus 
személyiségéről és a Jézus tanáról szóló részét nemcsak 
minden lelkésznek és theologusnak, de általában minden 
olvasni szerető protestáns embernek jó lenne elolvasnia. 

Szabó Aladár. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Evangelizáeió-e vagy belmisszió? 
(Folytatás.) 

A barmeni Johanneum. 
Fölvételi kellékek és a tanterv átnézete. 

I. 
F ö l v é t e l i k e l l é k e k . 

1. A Johanneum, a megboldogult dr. Christlieb hit-
tanár által, ifjú embereknek az evangélikus országos egy-
házban végzendő missziói vagy evangélizációi szolgálatára 
kiképzése céljából 1886-ban alakított intézet, melynek ala-
pítója ^evangélista iskola* nevet adott. Az intézet célja 
növendékeit három évi kiképzés után lelkészek vagy egy-
letek rendelkezésére bocsátani, hogy az igének helyes 
alkalmazása, különösen pedig egyszerű, népies hirdetése 
által a halhatatlan lelkek megmentésének munkájában és 
a megmentettek ápolásában segédkezzenek. 

2. A ki ezen felelősségteljes munkába akar lépni, 
annak mindenekelőtt magának kell megmentettnek lennie. 
Azért a Johanneumba való fölvétel első kelléke a Jézus 
Krisztus azon kegyelmének személyes tapasztalata, mely 
a bűnösöket idvezíti, és aztán ezen tapasztalatnak meg-
felelő komoly járás a szentség útain. 

E mellett szükséges, hogy a jelentkező megnyerte 
légyen Istentől azon szükséges természeti adományokat, 
melyeket úgy az iskola, mint a missziói vagy evangélistái 
szolgálat is előföltételez, nevezetesen a jó emlékező tehet-
séget, a könnyű felfogási képességet és bizonyos jártas-
ságot a német nyelv szó- és írásbeli használatában. 

3. Az intézet nem követel több előismeretet, mint 
jó népiskolai képzettséget, és főként a német helyesírás-
ban való biztonságot. De örömmel fogadja különösen az 
olyan ifjú embereket, kik korábban gimnáziumba, vagy 
reáliskolába vagy valamely tanítóképző-intézetbe jártak. 

4. A mi a jelentkezők korát illeti, ne legyenek 20 éves-
nél ifjabbak, sem pedig 30 évesnél idősebbek. Olyan fiatal 
emberek, kik a katonai szolgálat alól- nem mentesíttettek, 
azt jelentkezésük előtt tartoznak elvégezni. 

5. A jelentkezőnek jó egészséggel kell bírnia, és írás-
beli nyilatkozatot kell affelől tennie, hogy nem jár jegy-
ben és hogy a Johanneurnban tartózkodásának ideje alatt 
nem is szándékozik olvnemü viszonyt kötni. 

6. Az első évnegyed próbaidő gyanánt tekintetik. 
Az olyan növendék, ki az intézet követelményeinek nem 
felel meg, bizottsági végzéssel bármikor is elbocsáttathatik. 

7. Az intézetben való hároméves tartózkodás a va-
gyontalanokra nézve teljesen díjtalan. A jobbmódúakról 
elvárja az intézet, hogy kiképeztetésük költségeihez tehet-
ségük szerint hozzájáruljanak. Személyi szükségeikről, pél-
dául öltözetükről, könyveikről, útipénzeikről stb. magoknak 
a növendékeknek kell gondoskodniok. 

Az augusztus és szeptember hónapokra terjedő nyári 
szünidő alatt maguknak a növendékeknek kell saját fen-
tartásukról gondoskodniok, a mennyiben ugyan vagy maga 
az intézet nem veszi szolgálatukat igénybe, vagy valamely 
misszió szolgálatban való segédkezésre ki nem küldetnek. 

8. A tanév szeptember végén kezdődik; új növen-
dékek fölvétele csak ezen határidőig történik. 

A jelentkezések március hónaptól legkésőbben július 
hónap közepéig a Johanneum felügyelőjéhez (Inspector) 
intézendők. 

9. A jelentkezéshez, melyet minden körülmények 
között írásban kell beterjeszteni, a következő okmányokat 
kell csatolni: 

á) A szüléknek, vagy ha mindketten nem élnének, 
az atyának vagy az anyának írásban kijelentett bele-
egyezése. 

b) Bizonyítványok az eddigi lelkészektől és egyéb 
elöljáróktól. 

c) Egészségi bizonyítvány valamely orvostól, mely-
nek úgy az egész testi szervezetről, mint különösen a torok 
és tüdő állapotáról kell nyilatkoznia. 

d) Saját maga által készített önéletirat, melyben a 
jelentkező őszintén előadja a maga külső és belső élet-
pályáját s különösen azt, hogy miként jutott ő el a Krisz-
tusban való idvesség tapasztalatára és hogy micsoda indo-
kok késztették a jelentkezésre. Ezen önéletiratban érin-
tendők aztán a következő pontok: 1. Születési idő. 2. A 
szülék hivatása és a saját hivatás. 3. Konfirmáció. 4. A 
nyert iskolai képzettség. 5. Katonakötelezettségi viszonyok. 
6. Vájjon jelentkezett-e már más keresztyén intézetbe való 
fölvételre is? 7. Vájjon dolgozott-e már Isten országának 
valamely munkaterén ? 

Hacsak lehetséges, nagyon óhajtja az intézeti elöl-
járóság a jelentkezőt, beküldött iratainak átnézése után 
személyesen is megismerni. 

10. A három év leforgása után a testvér szabály-
szerint alkalmaztatást talál a városi misszió vagy evan-



gélizáció területén valamely gyülekezet, vagy társulat, vagy 
egylet szolgálatában. Az effelől való döntés a bizottság 
jogkörébe tartozik, a nélkül, hogy a kibocsátott testvérek-
ről való további gondoskodást illetőleg felelősséget vállalna 
magára. 

11. A végzett növendékeknek az intézettel való 
maradandó összeköttetésére nézve különös határozmányok 
állanak fenn. Ezek közül a fontosabbak következők: 

a) Az első tíz év alatt a testvérek alkalmaztatásá-
ban előforduló minden változás a Johanneum bizottságá-
nak beleegyezésével történhetik meg. 

b) Ha egy testvér ezen idő alatt a bizottság bele-
egyezése nélkül új állást foglal el, kötelességévé válik a 
Johanneumnak kiképeztetése költségeit visszatéríteni. 

c) Olyan fiatal emberek, kik rövidebb időre részt 
akarnak venni az intézeti oktatásban, megfelelő fizetés 
mellett mint vendégek barátságos fogadtatásra találnak. 
Az ilyen egyéneknek is épen úgy kell jelentkezniük, mint 
azoknak, kik rendes hallgatók akarnak lenni. 

II. 

A tanterv átnézete. 

1-sÖ év = I I I . osztály: 
Német nyelv, nyelvtan és fogalmazás; új-testa-

mentumi görög nyelv; világtörténet; bibliai földrajz ; bib-
liai régiségek; bibliai történet; egyháztörténet; zongora. 

2-ilc év = II-ik osztály: 
Görög nyelv; zongora, a többi az I. osztálylyal 

együtt. 
3-i/c év — I. osztály: 

A II. osztálylyal együtt: írásmagyarázat; ó- és 
újtestamentum; bibliai hittan; keresztyén erkölcstan; a 
keresztyén hitvallások váltanai; gyakorlatok az ébresztő 
és építő írásmagyarázatban; egyháztörténet. 

Magában : görög nyelv; a gyakorlati theologia leg-
fontosabb részei; harmónium. 

Mind a három osztály együtt: 
Jézus élete; apostolok története; bibliai szövegek-

ről írásbeli munkák; éneklés. 

* * 

A kezemben levő legújabb évi jelentések alapján 
közlök néhány adatot ezen érdekes intézetről. 

Az intézet élén egy 16 tagból álló bizottság áll, 
közte az inspektor, ki az intézetet közvetlenül vezeti és 
abban két más tanerővel együtt az oktatást végezi. A fel-
ügyelő bizottságban ott olvashatjuk annak a Schrenck 
nevű evangélistának, mint barmeni hitszónoknak a nevét 
is. kiről dr. Sell, közlött előadásában oly magasztalőlag 
szólott. A zenei oktatást az említett három tanerőn kívül 
álló egyén szokta rendesen végezni. 

Az épen most, júliusban muló tanévben 19-re megy 
az intézet növendékeinek száma, kik osztályonként így 
oszlanak föl: 1-ső osztály, vagyis a szokástól eltérőleg 
sajátlagos módon megfordítottan nevezve el: az utolsó év 
növendékeinek száma hét rendes tanuló és két vendég, a 
második osztályba pedig hat s a harmadikba (vagyis a 
tulajdonképeni elsőbe) négy növendék jár. 

És ezen növendékek sorsa egyáltalában nem irigy-
lendő, egyáltalában nem feküsznek ők rózsás párnákon, 
a mennyiben intézeti munkájokat csak a legnagyobb erő-
feszítéssel, kitartó szorgalommal s idejöknek kora reggel-
től késő estéig való kihasználásával tudhatják kellőleg 

elvégezni. Reggeli előtt mindenik növendéknek az intézet-
ben, ennek rendben tartása végett reá bízott munkát kell 
elvégeznie, a mire a szenior ügyel föl. A délelőtt a tanu-
lással és részben az erre való előkészülettel telik el. Dél-
után 4 óráig a kertben dolgoznak, mialatt a fej kipiheni 
magát, de a karok fáradnak el. Öt órától kezdve vacsoráig 
ismét tanulás, vagy arra való előkészület. Vacsora után 
ismét dologhoz látnak a növendékek, míg aztán 1j211 óra 
felé pihenni térnek. 

Ez az ő köznapi életrendjük, míg vasárnaponként 
teljesen gyakorlatilag képezik magukat jövendő hivatásukra, 
a mennyiben Barmenben és közeli vidékén a vasárnapi 
iskolákban és ifjúsági egyesületekben bibliai órákon való 
tanítással és már munkában levő misszionáriusokkal együtt 
betegeknél, szegényeknél, elhagyatottaknál végzett házi 
látogatásokkal töltik el az Úrnak szent napját. 

Az intézetet néhai Christlieb Tivadar, a nagynevű 
hittanár, 1886. okt. 21-én egy tanulóval nyitotta meg mű-
ködése helyén, Bonnban. Időközben — hogy a 10 év 
alatt mikor, azt nem tudom — áttétetett az Barmenba. 
Dr. Sell 1888-ban még mint bonni intézetet emlegeti. 

Eddigi munkálkodásának R.Z cLZ eredménye, hogy 
f. évi március haváig 23, most is munkában levő evan-
gélistát bocsátott ki kebeléből, kik Németország legkülön-
bözőbb részein és egy közülök Svájcban hirdetik az el-
esetteknek az élet evangéliumát. 

Láttuk fentebb, hogy dr. Sell nagyon tartózkodólag 
nyilatkozik a Johanneum által kezdeményezett evangéli-
záló munkáról, a mi — mint már mondtuk — egészen 
természetes volt akkor, a mennyiben 1888-ban még csak 
második évét élte ezen intézet, s így munkásai sem kerül-
hettek akkor még ki az életbe. 

Ma azonban már az intézet 11-ik életévében, a 
nálunk levő legújabb évi jelentésekben foglalt előadások 
és adatok alapján tisztán láthatjuk, hogy a barmeni evan-
gélista-iskolából kikerült férfiak is teljesen távol tartják 
magokat a zajosabb evangélizáló munkától, s épen mint 
a Bauhes Haus testvérei, a belmisszió csöndes, feltűnést 
kerülő, a lelkek javítására csak lassanként hatni akaró 
eszközeivel dolgoznak s mindenekben a gyülekezetek 
lelkipásztorainak támogatására igyekeznek állani. 

Az 1893j94. évi jelentésből vegyük át a fentebbiek 
igazolására a következő sorokat: 

»Mindenütt beszélnek, írnak, jelentéseket tesznek, 
vitatkoznak az evangélizáeióról. Oly mozgalom az, melyet 
nem emberek indítottak meg, hanem korviszonyaink hoz-
zák azt magukkal és teszik szükségessé. Jézusnak hivő 
gyülekezete nem nézheti nyugodtan a rettenetes hanyat-
lást ; belátja, hogy az általa tisztelt és szeretett lelkészekre 
nézve túlsúlyos lesz a teher, hogy a harc nagyon szét-
ágazik ; felajánlja tehát magát a nagy mentő munkánál 
önkéntes együttműködésre. A nép kebeléből egyes élő és 
szellemi adományokkal kellőleg felruházott férfiak fölkel-
tek és az evangéliummal utána mennek az elveszettek-
nek és oda viszik szerencsétlen és eltévelyedett ember-
társaikhoz az Idvezítőhöz, a ki őket megszabadíthatja. 
Némelyek ezt rendes földi hivatásuk mellett teszik meg, 
ünnepeiket és vasárnapjaikat hálaáldozatul vivén az Úr 
elé. Mások elhagyják földi hivatásukat, hogy mint városi 
misszionáriusok és követek minden ő idejében és erejöket 
az Úr rendelkezése alá bocsássák. De hogy a világiaknak 
ezen önkéntes segítő szolgálata necsak az egyes lelkek-
nek, hanem általában véve magának az országos egyház-
nak is maradandó áldására legyen, erre nézve két fölté-
telt kell betölteni, ú. m. 1. ezen segítő erőknek meggyő-
ződésből, készséggel és szívesen alá kell magokat vetniök 



minden emberi rendeletnek, tehát az egyházi rendeletek-
nek is; 2. az egyháznak el kell őket ismerni és részökre 
elegendő szabad mozgást kell biztosítania.* 

»Fájdalom, igaz. hogy az első föltételt egyesek 
gyakran nem töltötték be, és ezért az egyház, többször 
nem ok nélkül, bizalmatlanná lett irántunk és az evan-
gelizációra olyan kemény, merev páncélt szeretne vonni, 
melyben az épen olyan kevéssé tudna mozogni, mint 
Dávid a Saul fegyverzetében.* 

»Gyakran találkozunk azzal az egészen visszás véle-
ménynyel, mintha a .íohanneum növendékei mind utazó 
prédikátorokká lennének, kik szünet és pihenés nélkül 
körüljárnak az országban, magánlakásokra és belmissziói 
egyleti házakban hirdetik az evangéliumot, a nélkül, hogy 
sokat törődnének a fennálló egyházi rendszabályokkal és 
organutnokkal. Pedig úgy még eddig a Johanneumból ki-
került egyetlen testvér sem munkálkodott. Növendékeink 
valamennyien sokkal inkább olyan egyletek vagy társa-
ságok szolgálatára engedtetnek át, melyek velünk együtt 
ugyanazon alapelveket vallják. Főmunkájuk általában ke-
vésbbé az evangelizációban, mint a gyülekezetápolásban és 
a belmisszió-egyleti tevékenységben áll.« 

»Azt szereljük legjobban, ha lelkipásztorok hívják 
meg végzett növendékeinket segítő munkára, és nagyon 
örülünk, hogy mindig egy egész sereg ilyen meghívás fek-
szik bizottságunk előtt.* 

»Házi és kórházi látogatások által valamint nép-
iskolákban, vasárnapi iskolákban, férfi-, ifjúsági- és leány-
egyletekben, keresztyének lapok terjesztése által stb. próbá-
lunk az Úrnak szolgálni.* 

Hasonló nyilatkozatokra találunk az 1894/95. évi 
jelentésben és több más, az intézet szelleméről, benső éle-
téről kiadott füzetkében, a már munkában levő 23 evan -
gélista működéséről kiadott leírásokban is, úgy hogy ezek 
nyomán bátran állíthatjuk mi is, hogy a bar meni Johan-
neum, ez az evangélista-iskolának nevezett intézet, tulaj-
donképen szintén csak a belmisszió munkái számára képez 
félig-meddig lelkészi jellegű egyéneket. 

(Folyt, köv.) Csiky Lajos. 

B E L F Ö L D . 
Praktikus intézkedés. 

A Gyámintézetben, az ág. ev. gyámintézet közlönyében 
találtuk az alább következő alapszabályokat, a melyeket 
Gyurátz püspök ajánl az ev. gyülekezeteknek. Meggyőző-
désünk szerint ref. gyülekezetek is használhatják. ím itt 
következnek: 

Az ág. hitv. evang. gyülekezeti nőegylet 
alapszabályai. 

1. Az egylet neve. 

Az ág. hitv. evang. gyülekezet nőtagjai egyletet ala-
kítanak ezen név alatt: »Az ág. hitv. evang. gyülekezeti 
nőegylet«. 

2. Az egylet célja. 
A gyülekezeti nőegylet célja: a) elemi iskolás sze-

gény növendékek gyámolítása tanszerekkel, ruházattal; 
b) ínséggel küzdő szegények, özvegyek, árvák, betegek 
segélyezése; c) bibliának, ének- s imakönyveknek a kon-

firmandus növendékek között való kiosztásával a vallásos 
érzületnek ápolása; d) a templomi, oltári felszerelések 
hiányainak pótlása; c) segélyre szorult gyülekezetek, misz-
sziói célok támogatása; /') általában az egylet feladatának 
tekinti a gyülekezetek körében a közremunkálást az egy-
háziasság emelésén, s az evangeliumi szeretet ébren-
tartásán. 

3. Az egylet tagjai. 

Az ágost. hitv. evang. gyülekezeti nőegylet tagjai: 
a) alapító tagok oly evang. nők, kik az egylet pénztárába 
egyszersmindenkorra legalább 30 frt alapítványt adnak 
be; b) rendes tagok, kik évenként legalább 1 frt tagsági 
díjat fizetnek; c) pártoló tagok, kik évenként bárminő 
összeget adományoznak az egylet pénztárába; d) tiszte-
letbeli tagok, oly más vallású vagy a gyülekezet körén 
kívül lakó ev. nők, kik méltányolva az egylet célját, ezt 
szíves adományaikkal gyámolítják. 

4. Az egylet jövedelme. 

A gyülekezeti nőegylet forrását képezik: az alapít-
ványok, a rendes tagok tagsági díjai, a pártoló és tisz-
teletbeli tagok és más jóltevők adományai, végrendeleti 
hagyományai. Az egylet által rendezett jótékony célú 
ünnepélyek jövedelme. 

Végül a gyülekezeti közgyűlés engedélyezése folytán 
e célra készült s a vasárnapi, ünnepi iszteni tisztelet vé-
gével kitett, templomi gyűjtő ládácska tartalma. 

5. Az egylet tisztikara. 

A gyülekezeti nőegylet közgyűlésen szavazattöbb-
séggel választ 3 évre : a) elnököt; b) alelnököt; c) jegyzőt; 
d) pénztárnokot; e) tíz rendes és öt póttagból álló bizott-
mányt. 

6. Az egylet elnöke. 

Úgy a közgyűlést, mint a bizottmányi gyűlést az 
elnök — ennek akadályoztatása esetén az alelnök — hívja 
össze és vezeti azokon a tárgyalás folyamát. 

A közgyűlés határozatait végrehajtja és képviseli az 
egyletet kifelé úgy az egyházközség, mint egyébb ható-
ságokkal szemben. 

A bizottmány működéséről jelentést terjeszt a köz-
gyűlés elé. 

Az egylet alapszabályait az elnök bemutalja az 
egyházközségi közgyűlés előtt s ugyanide is jelentést tesz 
évenként az egylet működéséről. 

7. Az egylet jegyzője. 

A jegyző, kit az egylet a gyülekezet férfi tagjaiból 
választ, úgy a bizottmányi, mint a közgyűlésekről rendes 
jegyzőkönyvet vesz fel. azt a következő gyűlésen felol-
vassa s hitelesítésre az elnöknek átadja; az elnököt a 
gyűlés vezetésénél, a fenforgó kérdések elintézésénél ta-
nácsával támogatja. 

8. Az egylet pénztárnoka. 

A pénztárnok a tagsági díjakat beszedi, az ado-
mányokat átveszi s felelősség terhe mellett kezeli. A bizott-
mány által kijelelt célokra az elnök vagy alelnök utalvá-
nyozása szerint fizeti ki az illető összeget. A tett kiadásokról 
nyugtát vesz. A pénztári készletet, tőkét a bizottmány 
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által meghatározott helyre adja kellő biztosíték mellett 
kamatozás végett. 

A pénztár kezeléséről évenként az elnökség által 
kitűzött időre rendes számadást terjeszt a bizottmány elé. 

9. Az egyleti bizottmány. 

A bizottmány, melynek üléseire a tisztikar minden 
tagja hivatalos és szavazatképes, gondoskodik az egyleti 
tagok gyűjtéséről, neveik nyilvántartásáról, a tagsági díjak 
beszedéséről, az egylet jövedelmének gyarapításáról, a 
meglevő tőke elhelyezéséről. 

Elintézi a segélyezendők sorába felvételt, a segély 
arányának meghatározását. Megállapítja a vallásos könyvek 
beszerzésére adandó összeget. Évenként karácsonyfát állít 
az iskolás növendékek számára s e célra külön gyűjtést 
is rendez. Az elnök által felhívott bizottmánvi tagok a 
betegeket és elhagyott szegényeket időnként meglátogatják. 

Minden év végén megvizsgálja a pénztárnok szám-
adását s jegyzőkönyvi kivonat kíséretében a közgyűlés élé 
terjeszti. 

A bizottmány annyiszor tart ülést évenként, a hány-
szor azt az ügyek vezetése szükségessé teszi s az elnök-
ség az összehívást az egylet érdekében indokoltnak látja. 
Öt bizottmányi tagnak írásban közölt felhívására köteles 
az elnök bizottmányi gyűlést tartani. 

10 Az egyleti közgyűlés. 

A közgyűlés joga a tisztviselők, bizottmányi tagok 
választása, a bizottmány intézkedéseinek helybenhagyása, 
a pénztárnoknak — bemutatott számadása nyomán — 
a további felelősség alól felmentése. Joga van a bizott-
mányt az egylet érdekében ^Vinak, szükségesnek talált 
intézkedések folyamatba vételére felhívni. 

A közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal bír-
nak az alapító, rendes és pártoló tagok. 

11. Az egylet feloszlása. 

Ha az egylet bármi okból feloszlanék, egyleti va-
gyona, készpénze, tőkéi, alapítványai a gyülekezet birto-
kává lesznek, a mely is azt az egyletéhez hasonló nemes 
célra fordítja. 

A tolnai egyházmegye közgyűlése. 
A tolnai ev. ref. egyházmegye aug. 25-én tartotta 

évi rendes közgyűlését, Szegszárdon, buzgó gondnokának 
Szilassy Aladár pénzügyi bírónak és érdemekben meg-
őszült esperesének Cselcey Istvánnak elnöklete alatt. A 
lelkészek kevés kivétellel jelen voltak. Jelen voltak a gyű-
lésen az egyházmegye tanítói is szép számmal a zsinati 
törvény által kivánt eskületétel céljából. Fontosabb ügyek 
következők voltak : 

Az esperesi évi jelentésen a millenniumi hazafias 
hangon kívül, borús hangulat vonult át, azon érzékeny 
elemi csapásokra való tekintettel, melyek a közelmúltban 
Tolnamegyét és így egyházainkat, lelkészeinket is sújtották. 
Az új aera intézményei az egyházak belső életében ez 
ideig zavarokat még nem okoztak. 

Az egyetemes gyámintézet ügyében a közgyűlés azon 
fontos határozatot hozta, hogy az ebbe szóló felvételi 

díjakat az összes most hivatalban levő rendes lelkészek 
helyett a megyei gyámintézeti alap fedezi, biztosítja azon-
ban ebből a most élő özvegyeknek és árváknak az eddig 
fizetett legmagasabb 225 frt osztalékot. Új tag a megyei 
gyámintézetbe nem vétetik fel, hanem a jelenlegi tagok 
egyházaikkal együtt éltök végéig fizetik az eddigi járu-
lékokat. 

A mórágvi iskola államosítását a közgyűlés az egy-
házra nézve kedvező feltételek mellett jóvá hagyta. Meg-
engedte a pécsi egyháznak a felső-baranyaihoz való 
csatlakozását. A bonyhádi helyettes lelkészi állásnak misz-
sziói állomássá való változtatását és mint ilyennek állandó 
segélyezését tekintettel a positio nagy fontosságára, az 
egyházkerülethez meleg pártolással terjesztette fel. 

A tanügyi bizottság jelentése folytán a váraljai zajos 
múltú és jelenü tanítónak bekeblezését a közgyűlés meg-
tagadta. A tanítóegylet kérelmére elhatározta, hogy a 
tanítóegyleti jegyzőkönyveket a jövőben, saját jegyzőköny-
veivel együtt, függelékképen kinyomatja. 

A segélykérvények majdnem kivétel nélkül, itt-ott 
természetesen tetemes levonással, a szomorú évre való 
tekintettel meleg ajánlattal mennek fel a kerülethez. A 
számvevőszék jelentése constatálta azon szomorú jelenséget, 
hogy az egyházmegyében sok gyülekezet küzd a tetemes 
hátralék nehézségeivel és hogy a politikai hatóságok lany-
hán teljesítik kötelességüket a behajtás körül. Hát még 
ezután! 

Szomorú meglepetésben és részesültünk a gyűlés vé-
gén. Az egyházmegyének hü, kipróbált munkása és feje, 
Csekey István esperes, a ki különböző állásokban négy 
és mint esperes is már két évtizeden át szolgálta híven 
egyházmegyéjét, agg korára és meggyengült erőire való 
hivatkozással kérte a további szolgálat alul való felmen-
tetését. A közgyűlés szeretet és bizalomteljes maraszta-
lása dacára, melynek gondnok uron kívül többen is ki-
fejezést adtak, szilárdan megmaradt elhatározása mellett 
és így lemondása elfogadtatott és a szavazás január l-ig 
terjedő határidővel elrendeltetett. Az esperes lemondása a 
gyűlés végén történvén, a már távozni készülők között 
nem történt semmi megállapodás az esperesi szék jelölt-
jeire nézve, valószínű tehát, hogy az első szavazás nem 
is fog absolut eldöntésre vezetni. Ha a régibb gárda felé 
fordul a bizalom, úgy a szavazatok előreláthatólag Döczy 
József váraljai, Dömök Péter öcsényi és Dömötör Lajos 
bölcskei lelkész-tanácsbirák közölt fognak megoszlani. 

Lemondtak a gyűlés folyamán Bös Lajos egyh. al-
jegyző és dr. Nagy Sándor világi tanácsbiró, ez állások 
is betöltendők fenti határidőig. 

Egyházkerületi képviselők: Pap István egyházi, Kovács 
Sebestyén Endre világi részről. 

Volt két kisebb fontosságú bírósági ügy. A közgyű-
lés az nap véget ért. 

— p . — n . 



K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
XIII. Leó pápa nagy dologra törekszik. Csalatkoz-

hatatlan kathedra-szózatait ugyancsak gyakran hallatja. 
A minap megint egy nagyobb encyklika szólalt meg urbi 
et orbi, a mely nem csekélyebb tárgygval, mint épen az 
egyház egységével foglalkozik. Azokhoz fordul, >kik Krisz-
tust istenfiának s az emberi nem megmentőjének ismerik, 
de annak menyasszonyától eltévedtek*. Nyilvánvaló, hogy 
itt a keleti és nyugoti, pápát nem ismerő egyházak hivo-
gatásáról van szó. Az egyedül üdvözítő római akolban 
volna még helye a protestánsoknak s a görög-keletieknek, 
mert hiszen az egyesülés alatt Róma mást, mint teljes 
meghódolást nem igen szokott érteni. 

Az encyklika igen hosszadalmas iratdarab. A mi 
klerikális lapjaink több számon keresztül is közölték. 
Dialektikai okoskodásokkal s bibliai és patristikai idéze-
tekkel bőven támogatott gondolatmenetét a pápa saját 
szavaival fejezhetjük ki ekképen: »Az egyház célját és 
megszentelő erőit tekintve szellemi és láthatatlan, de össze-
tartozását és segédeszközeit tekintve látható s Isten és 
Krisztus akarata szerint ma és mindenkor egységes*; 
»Krisztus nem szerzett oly egyházat, mely egymástól kü-
lönböző közösségekből alakulna*. Az egyház egysége a 
tan és hit egységére vonatkozik, s csak az apostolokra s 
annak utódjaira vonatkozhatnak az Úrnak ama szavai: 
»Elmenvén, tanítsatok s kereszteljetek minden népeket«, 
A hitnek egysége a vezetés egységét kivánja meg, mert 
az encyklika szerint »miúden igaz és valódi közösség egy 
legfelsőbb hatalomtól ered*. Ez alapon az encyklika köze-
lebbről fejtegeti, hogy Krisztus Pétert tette helyettesévé 
és az egyház fejévé, hogy továbbá a Péterre ruházott rend-
kívüli hatalom minden időkre a római püspököknek mint 
utódainak szól s végül, hogy ma XIII. Leó pápa ennek a 
rendkívüli hatalomnak és kiváltságnak kizárólagos birto-
kosa. »Tudvalevőleg — úgymond az encyklika — a kul-
csok hatalma az uralom szokásos symboluma, a miért is 
Jézus Pétert a mennyország kulcsainak átadásával az egy-
ház feltétlen urává tette*. A pápa, mint utóda iránti vak 
engedelmesség tehát az egyházhoz való tartozás s így az 
üdvösség nélkülözhetlen feltétele. Úgy látszik, XIII. Leó 
pápa nem tudja, hogy a kulcsok hatalma egymás alka-
lommal az apostoloknak, mint testületnek adatott, s János 
evangeliuma szerint nem csupán az apostoloknak, hanem 
a hivők összességének. 

Nézzük közelebbről a prot. kritika világánál a pápai 
hívó szózat rég ismert, s a történet által rég megcáfolt 
sophismáit és prátensióit. 

Az egyház, a melyet Krisztus Máté 16. 18. szerint 
megjövendölt, az első pünkösd ünnepén a Szentlélek kiára-
dásának műveként keletkezett, s így lényegét tekintve a 
Krisztusban hivők élő szellemi közössége. Alapja a hit 
és szellem és korántsem a hivatal, rend vagy szervezet, 
A római püspökök uralma legtöbbet járult az egyház-
szakadáshoz. Az egyháznak, mint a hivők közösségének 
élő egysége azonban ma is fennáll, mely egység a Krisz-
tustól s az ő lelkétől s korántsem a pápától függ. 

Krisztus és az apostolok tana, a melyen az egyház 
fölépült, korántsem törvény, mint az encyklika akarná, 
hanem igenis a Krisztusban nyilvánuló isteni szeretet-
akaratnak nyilvánvaló bizonysága. A hit tehát nem vak 
követése a hagyományos tantételeknek, hanem élő szív-
beli viszony s az emberi szellem önálló és sajátos ténye. 
Tanegység a római egyház értelmezése szerint soha sem 

volt a keresztyénségben. Mutatják azt maguk az apos-
tolok, a kik az egységes evangéliumot különféle tanalak-
ban és felfogással hirdették. A pápaság egyik legnagyobb 
bűne az önálló szellemek leigázása az egyházban, mely 
törekvés a vatikáni dekrétumoknak hozott értelembeli 
áldozatokban érte el tetőpontját. Elhordozhatlan igát vetett 
a középkorban az egyes népekre és nemzetekre, s mégis 
magára vonatkoztatja phariseusi érzülettel az Úr ama 
szavát: »Az én igám könnyű és gyönyörűséges*. 

Azt a »hivatalt*, mely az evangelium hirdetésére 
s a sákrámentomok kiszolgáltatására vonatkozik, Jézus 
nem csupán az apostoloknak, hanem összes tanítványainak 
s bennök minden hívőknek adta át. Egy és ugyanannak 
a szellemnek részesei a hivők s az apostolok egyaránt. 
(Ap, Csel. 1. 15; 2. 1; 2 . 2 9 ; 11. 17.). Az ige nyilvános 
hirdetésére s a sákrámentumok szabályszerű és hivatás-
szerű kiszolgáltatására vonatkozó rendezetek az egyház-
ban emberi eredetűek s a Péter apostol által hirdetett 
egyetemes papság lényegét épen nem érintik. 

Ama ismeretes hely: »Te Péter vagy és ezen a kő-
sziklán építem fel anyaszentegyházamat* (Máté 16, 17.), 
a melyre tudvalevőleg a pápaság absolut monarchiai ural-
mát alapítja az egyházban, mit sem foglal magában a 
római pápának ilyen állítólagos absolut uralmáról. Mert, 
ha Urunk csakugyan felruházta volna azzal a hatalommal, 
úgy miért nem tesz Péter apostol arról említést a maga 
beszédeiben és leveleiben ? Miért írja levelében, hogy egye-
dül Krisztus a mi lelkünk pásztora és gondviselője ? Miért 
inti a keresztyéneket, hogy ne uralkodjanak az IJrnak 
örökségén ? Miért legeltették és nvirták a pápák annyit 
a maguk juhait a középkorban ? Hogy van az, hogy Pál 
apostol mit sem tud Krisztus állítólagos helyetteséről s 
s miért fedi meg alkalmilag Pétert ? Az idézett hely 
pusztán személyes kitüntetés, mely egy Borgia Sándorra 
vagy VIII. Ince pápára — ki octo nocens genuit totidemque 
puellas — épen nem vonatkozhalik. Péter apostol »feje-
delmi méltóságáról* (Máté 20, 25—27) sem tud az Úr, 
sőt azt egyszersmindenkorra kikérte volna magának az ő 
tanítványaitól. S a mi végül »a mennyország kulcsait, 
mint az uralom szokásos symbolumát illeti, úgy ez ura-
lom az evangelium hirdetésének szellemi hatalmára vonat-
kozik, s ilyen értelme van a kötés és megoldás hatalmá-
nak is. 

S mit mondjunk az encyklika történetismeretéhez, a 
mely szerint >A római pápáknak mindenkoron kiváltsága 
az volt, hogy a zsinatok határozatait és dekrétumait meg-
erősíthették vagy megtagadhatták*. Az encyklika itt nem 
tud egyebet idézni, mint nagy Leo egy mondását s egy 
régi zsinat végzését. Pedig három századon keresztül senki 
sem tudott a római püspök ily igényéről vagy pláne kivált-
ságáról. A niceai zsinaton p. o. semmi különös tekintély-
ben nem részesítették a pápa legátusait, s nézetük semmi 
különös súlylyal nem bírt. És sehol semmi bizonyítéka annak, 
hogy a hatalom és kiváltság Péter apostolról a római püs-
pökre szállt volna. Sőt azt mondja Döllinger, századunk 
legnagyobb kath. egyház historikusa, »XIII. századon át mély 
hallgatás uralkodik az egyházban s annak irodalmában ily 
fundamentális tételről. A régi hitvallások, katechesisek s 
a vallásos népoktatásra szánt patristikai iratok egy szót 
sem szólanak a pápáról, s annál kevesebbet arról, hogy 
a hitnek s a tannak bizonysága csak nála volna kere-
sendő. Az első évezredben egyetlen egy tantételt sem erő-
sített meg a pápai kathedraszózat«. Avagy nem tudja-e 
XIII. Leó pápa, ki Péter erényeinek gyakorlásában fölötte 
áll az ő elődeinek, hogy a konstanci egyet, zsinat egyhangúlag 
azt határozta: »Minden az egyházat képviselő s szabály-
szerűen összehívott egyetemes zsinat a maga tekintélyét 



közvetlenül a Krisztustól nyerte, a miért is a hit dolgai-
ban s az egyház reformációját illető ügyekben neki min-
denki, tehát a pápa is alá van vetve*. S nem tudja-e, 
hogy több csalhatatlan pápa ez egyetemes zsinatnak a 
pápát alárendelő határozatát el is ismerte? De kölönösen 
számol az encyklika az olvasóknak tudatlanságával vagy 
hiszékenységével eme szavaiban; »Tudatlanság vagy rá-
galom állíthatja csak, hogy az egyház a polgári ügyekbe 
is avatkozik s az állami jogokba is behatol*. Hát nem 
ismerné a Syllabus hírhedt tételeit ? S nem tudja-e XIII. Leó 
pápa, hogy az ő elődei a középkorban császárokat és ki-
rályokat letettek, az angol Magna chartát elátkozták, s 
még az 1868. osztrák államszervezetet is semmisnek 
deklarálták. Emlékeztessük-e Őt az »Unam sanctam* hír-
hedt bullájának a két kardról, az az egyházi és világi hatalom-
ról adott elméletére, mely is így hangzik: »oportet autem 
gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spiri-
tuali subjici potestati Sic de eeclesia et ecclesiastica po-
testate vaticinatur vaticinium Hieremiae »Ecce constitui te 
hodie super genteset regna«... Ergo si deviat terrena pote-
tas, judicabitur a potestate spirituali; sed si deviat. .. spi-
rituális suprema, a deo solo, non ab homine poterit judi-
cari, testante apostolo: Spirituális homo judicat omnia, 
ipse autem a nemine judicatur . . . Porro subesse romano 
pontifici, omni humanae creaturae declaramus, dicimus, 
definimus et pronuntiamus omnino esse de necessitate 
salutis.« 

Jól mondja Begschlag, hogy a csalhatatlan pápa 
jobbat és üdvösebbet tehetne annál, mint hogy nekünk 
protestánsoknak vagy a keletieknek nagyon is hibás ency-
klikát ír vagy irat az egyház egységéről. Isten a világ-
történet legújabb századaiban értésére adta, hogy nem 
osztja a pápák véleményét az egyház egységéről Többet 
használna az emberiségnek vagy legalább is a maga 
egyházának azzal, ha p. o. prédikálna a lourdesi szédel-
gés vagy a jurisdictiója alá tartozó monacói ralóbar-
lang ellen! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 
** Előadások a keresztyénség erkölcstanáról 

cím alatt a Magyar Prot. Irodalmi Társaság kiadásában 
megjelent Luthardt lipcsei tanárnak híres ethikai munkája, 
melyet a német eredetiből Csilcy Lajos debreceni theol. 
tanár fordított magyarra és Szöts Farkas budapesti theol. 
tanár revideált. A 23 nyomtatott ívre terjedő könyv mult 
héten küldetett szét a Társaság pártfogó, alapító és ren-
des tagjainak 1896-ik évi könyvilletmény fejében. A nagy-
becsű munka, melynek érdemleges méltatására legközelebb 
visszatérünk, Hornyánszky Viktor kereskedése által könyv-
árúsi úton is megszerezhető, még pedig társulati tagoknak 
1 frt, nem tagoknak 1 frt 50 krért. 

E G Y HA Z. 

Lelkészi jubileum. Szendy Lajos pacséri ev. ref. 
lelkész, az alsó baranya-bácsi egyházmegye tanácsbirája 
augusztus hó 23-án ünneplte lelkészkedésének negyed-
százados évfordulóját, mely alkalommal a pacséri reform. 

egyház presbyteriuma Hajdú Zsigmond presbyteri jegyző 
vezetése alatt a jubiláns lakásán megjelenvén, szép sza-
vakban méltatta az ünnepeltnek 25 éven át a lelkészi 
pályán szerzett érdemeit s a napnak fontosságát, kíván-
ván egyháza nevében, hogy még egy negyed századig, 
vagy tovább is hirdesse az igét, melyet hallgatói szere-
tettel hallanak az ő szájából. Tokai Lajos egyházi gond-
nok ez után átnyújtotta a ref. egyház ajándékát, egy díszes 
szent bibliát. Továbbá a tisztelgők sorában voltak még 
Pacsér község elöljárósága; a római kath. adminisztrátor, 
végül a »pacséri önsegélyző egylet* tisztviselői, mely 
egyletnek a jubiláns az igazgatója. Az ünnepelt könytelt 
szemekkel köszönte meg a presbyterium ovációját és az 
egyház ajándékát, Ígérvén, hogy mint eddig, úgy ezután 
is egyháza előmenetelét szivén fogja hordani. Úgy a többi 
testületek szónokainak beszédére is meghatottságtól eltelt 
szívvel válaszolt, melynek végeztével az ünnepély véget 
ért. K. 8. 

Esperességi közgyűlés. A hegyaljai ág. ev. hitv. 
egyházmegye minap tartotta rendes őszi közgyűlését Mis-
kolcon az ág. ev. templomban. Úgy a lelkészek, valamint 
a világi főurak részéről számosan voltak jelen. A gyűlésen 
Thuróczy Pál sajó-arnóthi lelkész, helyettes-esperes és Bad-
vány István kir. tanácsos, esperességi felügyelő elnököltek. 
A napirend előtt Geduly Henrik nyíregyházai lelkész nagy-
szabású emlékbeszédet mondott-Farbaky József volt nyíregy-
házai főesperes fölött. Azután a napirend tárgyairól tanács-
koztak. Legnevezetesebb mozzanat az az intézkedés, hogy 
egyelőre a főesperesi állást be nem töltik, mivel az új 
területi beosztás épen küszöbön van és a nagy terjedelmű, 
tizennégy vármegyére terjedő hegyaljai esperességet két 
részre akarják osztani. Ennek megtörténte után fogják 
majd a főesperest megválasztani. A többi tárgyak több-
nyire helyi vonatkozásúak. A gyűlés után a Népkertben 
közebéd volt. 

A tokaji templom. A tokaji ev. reform, egyház 
bomladozó templomát renoválja, s majdnem egy század 
áta csonkán és vakolatlanul álló tornyát építi föl, mintegy 
6000 frt költséggel, a millennium emlékére. E költség fe-
dezésére a tokajiak 3000 frtot raktak össze, felekezeti 
különbség nélkül. Andrássy Dénes gróf és neje 1000 frt 
adományt küldött. Tokaj városa 200 frtot, a tokajhegy-
aljai takarékpénztár 100 frtot szavazott meg a nemes 
célra. A ref. templom október elsejére fölépül s a város-
nak egyik dísze lesz. 

Az alsó-szabolcs-hajdúvidéki egyházmegye e 
hó 2-án Debrecenben tartolta őszi rendes közgyűlését a 
vármegyeház nagytermében. Zsigmond Sándor esperes 
megnyitó imája után bejelentette Szeremley József volt 
esperes és Válly János egyházkerületi főgondnok halálát; 
emléküket az egyházmegye jegyzőkönyvben örökíti meg. 
Lengyel Imre lemondása folytán egyházkerületi képviselő-
nek Puky Gyula kir. táblai elnökbirót választották meg. 
Az esperes évi jelentéseben, míg egyfelől sajnálkozással 
jelenti, hogy némely helyeken az egyházak anyagi és 
szellemi boldogulásának vezetése méltatlan presbyterek 



kezébe van letéve, a kik önző célból megválasztatják ma-
gukat és az egyenes, igaz út helyett félrevezetik a népet, 
másfelől nagy megelégedéssel jelenti, hogy az egyházpoli-
tikai reformtörvények eddig nem okoztak rázkódtatásokat, 
sehol sem az egyházmegye területén. Az egyházmegye el-
határozta, hogy felír a konventhez, sürgesse a kormány-
nál a lelkészek kárpótlásának törvényhozási úton való 
rendezését; jelentette továbbá, hogy Hajdú-Nánás gimná-
ziumának nyolc osztályúvá emelésére ötvenezer forintot 
és évi 14,000 frtot kér az államtól segélyül. 

Unitárius papok millenniumi emléke. Az or-
szág unitárius papsága hazánk ezeréves ünneplése alkal-
mából egy egyházi beszédgyűjteményt szándékozik kiadni. 
A mű tartalmazni fogja a püspöknek, a theologiai taná-
roknak, espereseknek és kiválóbb lelkészeknek dolgoza-
tait. A mű nemcsak lelkészek számára lesz értékesíthető, 
hanem élvezetes olvasmány lesz az olvasóközönség részére 
is, úgy, hogy a család bibliája mellett méltó helyet fog-
lalhat. Célja pedig az, hogy létrejöjjön a papságnak egy 
méltó millennáris emléke. A szerkesztő Simó János sepsi-
kőröspataki lelkész, a kihez a megrendeléseket is in-
tézni kell. 

I S K O L A . 
w 
Értesítés. A budapesti ref. theol. akadé-

mián : 1. A mostani Il-od évesek az alapvizsgálatot 
szeptember 28-ik napján fogják letenni. 2. A mos-
tani Ill-ad évesek a tanítóképesítési vizsgálatot 
Nagy-Kőrösön a tanítóképezdében teszik le, jelent-
kezzenek ott a képezde igazgatójánál. 3. A jövő 
iskolai év szeptember 30-án délelőtt kilenc órakor 
nyittatik meg a nagy teremben, az előadások októ-
ber 1-én délelőtt nyolc órakor kezdődnek; a kon-
viktusi kosztozás pedig szeptember 28-án délben 
nyilik meg. 4. A javító- és pótvizsgálatok szep-
tember 28. és 29-ik napján tartatnak. 5. A régi 
növendékek beiratkozása s az újak anyakönyve-
zése szeptember 30-án lesz, a mikor minden növen-
dék 1 korona gyámegyesületi jutalékot, az újak 
pedig ezenkívül 2 frt beiratási díjat fizetnek az 
igazgatónál 6. Az újonnan belépő növendékek a 
felvételért és jótéteményekért való folyamodvá-
nyaikat szeptember 28-án délig adják be az igaz-
gatóhoz; a később érkező folyamodványok a jóté-
temények kiosztásánál nem vétetnek tekintetbe. 
Régi növendékeknek nem kell folyamodni. Minden 
növendék igényt tarthat ingyenes lakásra s 8 frt 
havi segélyre (pótlásképen a 16 frtnyi konviktusi 
kosztpénzhez), esetleg szorgalmuk, jó magavisele-
tükhöz képest (kivált, ha régibb növendékek) 
többre is. Az igazgató. 

Negyven év a kathedrán. A tanári pálya nehéz 
és fárasztó munkájának negyven évét töltötte el immár 
PáJch Károly, az iglói ágostai hitvallású evangelikus fő-
gimnázium derék tanára. Volt tanítványai, a kik közül 
már nem egy szerepet játszik a közéletben, elhatározták, 
hogy a jubileum alkalmából Pákh-alapítványt tesznek az 
iglói gimnázium ifjúsága javára. A végrehajtó bizottság, 

a melynek elnöke dr. Münnich Aurél képviselő, felkéri 
Pákh volt tanítványait, hogy e hó 20-áig Iglóra, Benigny 
Gyula pénztárnokhoz küldjék be esetleges adományukat, 
valamint nevükkel, foglalkozásukkal és lakóhelyükkel el-
látott arcképüket. 

A kecskeméti evang. ref. főgimnáziumban az 
1896/97. évi beiratások szeptember hó 1—8. napjain, az 
ünnepélyes megnyitás 9-én ; az előadások kezdete 10-én 
történi. 

EGYESÜLET. 
A dunamelléki tanári gyámegyesület szeptem-

ber 13-án d. e. 9 órakor Kecskeméten, a főgimnáziumban 
képviseleti gyűlést tart. Tárgyai lesznek: az egyesületi 
vagyon felhasználására vonatkozó indítványa a választ-
mánynak ; a számvizsgáló bizottság jelentése alapján az 
1895/96-ik évi zármérleg megállapítása s a kezelő sze-
mélyzet felmentése; a rendkívüli közgyűlés idejének és 
helyének megállapítása stb. 

A »Sárospataki Irodalmi Kör« mint a sáros-
pataki főiskola Értesítőjéből olvassuk, Fejes István, főis-
kolai algondnok elnöklete alatt folyvást növekedő erővel 
halad a maga útján. Nem érdektelen megemlíteni, hogy 
a törekvő kör kiadásában a következő művek jelentek 
meg a lefolyt év folyamán: »Keresztyén egyháztörténeta 
a gimnázium számára«; »Vallástévő katekizmus*; »Nép-
iskolai Természettan«; »Népiskolai Tanterv*; »Növénytan 
a gimnázium számára*; ^Népiskolai olvasókönyv«; II. f. 
2-ik kiadása; III.—IV. f. 3-ik kiadása; Zsoldos Benő: 
»Magyarázó jegyzetek C. Sallustius Crispus »Catilina* és 
»Inguríha« című műveihez« két füzetben; »Karénektár a 
gimn. felsőbb osztályai számára*; »Költészettan és olvasó-
könyv*. Sajnálatos jelenség a körre nézve az, hogy a mint 
az >Értesítő« megjegyzi: »a kör tényleges vagyona egé-
szen elfogyott s összes várni valója a hátralékok bizony-
talan összegében van*. Ugyanis a kör lapja (Sp. Lk.) sokba 
kerül, a legtöbb úgynevezett »előfizető« pedig nagyon 
szereti a lapot olvasni, csak fizetni ne kellene! Szomorú 
jelenség biz' ez! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Felsőbaranyai egyházmegyénk-

ben a kopácsi egyház új lelkipásztorát, Körössy Györgyöt 
a napokban iktatták hivatalába; az ünnepélyes szertartást 
Kulcsár Sándor h.-szőllősi lelkész végezte. A gyülekezet 
nagy szívességgel és tetszéssel fogadta új lelkipásztorát 
mind megérkezésekor, mind a templomban. Istentől sege-
delmet és áldást kívánunk fontos munkájára! — A szat-
mármegyei krassói gyülekezet meghívás útján egyhangúlag 
Ferenczy Imre debreceni segédlelkészt, F. Gyula Debre-
cenbe tanárrá választott lelkész öcscsét hívta meg lelki-
pásztorává. — A szatmári egyházmegye gyülekezetei csak-



nem egyhangúlag Biki Károly györgyteleki lelkészt, eddigi 
helyettes-esperest választották esperesökké. Szívesen üdvö-
zöljük az irodalmilag is ismert lelkipásztort az esperesi 
karban! — A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főjegy-
zője, Mitrovies Gyula, sárospataki theol. tanár, debreceni 
pappá választatván, a megürült jegyzői állásra a szava-
zás megtörtént s Kun Bertalan püspök elnöklete alatt 
összeült szavazó bizottság kihirdette az eredményt, mely 
szerint majdnem egyhangúlag Badácsi György ugyancsak 
sárospataki theol. tanár és a »Sárosmegyei Lapok< szer-
kesztője választatott egyházkerületi főjegyzővé. Fogadja 
szives gratulációnkat! — A nagyenyedi egyházközség Il-ik 
lelkészi állására 16 pályázó közül egyhangúlag fölkiáltás 
útján Jancsó Sándort választotta meg, ki theologiai tanár 
volt a minap beszüntetett nagyenyedi theol. akadémián, s 
kinek működéséhez szép reményeket fűz a népes egyház-
község. — A dunántúli egyházkerület új püspökét, Antal 
Gábor ácsi lelkészt a szeptember 13-án Pápán tartandó 
közgyűlésen avatják fel; a püspök-avató szertartást Szász 
Károly dunamelléki püspök végzi. 

* S a j t ó h i b á k k i igaz í t á sa . E Lap 32., 33. és 34-dik szá-
mában megjelent *Egy század a dunamelléki ref. egyházkerület 
életéből* című cikkbe a következő értelemzavaró sajtóhibák csúsz-
tak be : 500. lapon felülről 4. s o r : Vacs helyet t : Vaco. 500. lapon 
alulról 9. so r : akkomodálnált h. akkomodalnák. 514. lapon alul-
ról ü l . sor : megtart utik-e? h. megzavartatik. 515. lapon első hasáb 
felülről 21. so r : keresztelné h- keresztelnék. 515. lapon alulról 
14. s o r : ellenségünkként h. ellenségükként, 515. lapon második 
hasáb felülről 15. s o r : Nemes h. Nagyságos. 515. lapon felülről 
31. sor : aláztatunk h. aláztatánk. 515. lapon felülről 34. s o r : 
tótfalui h. sósfalui. 515. lapon alulról 23. sor : vacsi h. váci. 515. 
lapon alulról 4. sor : végezzék h. végezték. 516. lapon felülről 
26. so r : náluk h. nálunk. 531. lap első hasáb alulról 24. és 25. 
so r : intertentióju h. intersentiója. 532. lap első hasáb felülről 8. 
s o r : interten h. intersen. 532. lap felülről 15. so r : »ira« tör-
lendő. 533. lap felülről 18. so r : intertentiojára h. iniersentiójára. 
541. lap második hasáb alulról 8. sor : káraimat h. barátaimat. 

Pályázat tanári állomásra. 
A szatmárnémeti államilag segélyezett ev. ref. fő-

gimnázium fentartőtestülete eredménytelen pályázat után 
újra pályázatot hirdet egy nyugalmazás folytán megürese-
dett latin-görög nyelvi rendes tanári állomásra. 

Csak ev. ref. vallású egyének pályázatai jönnek tekin-
tetbe. Javadalmazás: 1200 frt évi törzsfizetés és 240 frt 
lakbér, évnegyedenként előre fizetve a főgimnázium pénz-
tárából. 

A törzsfizetés a fizetési osztályok szerint 1400, ille-
tőleg 1600 frtig emelkedhetik. Ötödéves korpótlék 100— 
100 frt öt ízben. 

Okleveles egyén hiányában helyettes tanárral fog az 
állomás betöltetni 800 frt évi fizetéssel. 

Pályázók felhivatnak, hogy a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézett folyamodványai-
kat keresztlevelükkel, végzett tanulmányaikról, képesítésük-
ről, eddigi szolgálatukról, egészségi állapotukról és had-
kötelezettségükről szóló bizonyítványaikkal együtt a főgimn. 
igazgatótanácsának alulírott elnöke címére (Szatmárra) f . é. 
szeptember hó 20-ig küldjék be. 

Ezen állomásnak a fentartótestület ajánlata alapján 
leendő betöltése a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr jogkörébe tartozik. 

A kinevezett rendes tanár az országos tanári nyug-
díjintézetnek jogos és kötelezett tagja. 

Az állás a kinevezés után azonnal elfoglalandó. 
Kelt Szatmáron, 1896. évi szeptember hó 2-án. 

Dr. Farkas Antal, 
az ev. ref. főgimn. igazgatótanácsának 

elnöke 

Pályázati hirdetés. 
A szatmári prot. leányiskolában egy üresedésben 

levő mennyiség- és természettani tanítónői állásra pályá-
zat hirdettetik. 

Fizetés: 730 frt készpénz havi előleges részletekben. 
Kötelesség: az ezen szakkörbe tartozó tárgyakat 

heti 20, esetleg 22 órán tanítani. Kötelessége továbbá a 
megválasztottnak az intézetben bent lakni s egy másik 
tanítónő társával a bent lakó növendékek felett a fel-
ügyeletet gyakorolni. A bent lakásért és teljes ellátásért 
havonta 20 forintot tartozik fizetni. 

A pályázóknak polgáriskolai tanítónői képesített-
séggel kell birniok s a megválasztásnál a prot. vallásúak 
előnyben fognak részesülni. 

A teljesen felszerelt kérvények az ig.-tanács elnöke 
címére Szatmárra intézendök bezárólag jövő szeptember 
hó 9-ik napjáig, A később érkező kérvények tekintetbe 
nem vétetnek. 

Az intézet tanítóinak az országos tanári nyugdíj-
intézetbe való bevételére a szükséges lépéseket megtétet-
tek s a felvétel esetén a megválasztott ezen intézménynek 
rendes tagja leend. 

Kelt Szatmáron, 1896. augusztus hó 27-én. 

Jákő Mihály, 
igazg.-tanácsi elnök. 

Pályázat tanári állásra. 
A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lyceumnál üresedés-

ben levő classica-philologiai tanszékre ezennel pályázat 
hirdettetik. 

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 frtnyi ötöd-
éves pótlék, mely 300 forintnál magasabbra nem emel-
kedhetik. 

Okleveles tanár hiányában ez állás helyettes tanár 
által fog betöltetni, kinek fizetése évi 800 frt. 

A pályázni kivánó ág. hitv. vagy ev. ref. tanférfiak 
kellően felszerelt folyamodványaikat f . é. szept 30-ig nyújt-
sák be dr. Tátray Gergely lyceumi felügyelő úrnál. 

1—3 A késmárki ág. hitv. ev, ker. Lyceum felügyelősége. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPK8TKN. 
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Közművelődési egyesületek kongresszusa. 
Közművelődési egyesületeink eszmékben gaz-

dag, külsikerben fényes kongresszust tartottak a 
mult héten Budapesten. Negyven és egynehány 
kultúregyesület képviseletében a magyarság színe-
java jelent ott meg, hogy megvédelmezze faját 
az ellenséges kulturirányzatoktól ós vallást te-
gyen a magyar kultura hivatása felől táplált hité-
ről. Gyönyörködve olvassuk jeles szónokaik magas 
szárnyalású beszédeit, melyekben a magyar kul-
tura történetét a múltban, állapotát a jelenben 
és hivatását a jövőben ecsetelték. A múltnak 
Berzeviczy, a jelennek Apponyi, a jövendő kultú-
rájának TJgron volt a szónoka. 

A magyar kultura múltjára vonatkozólag 
találóan mondja Berzeviczy, hogy a társadalom 
közművelődési mozgalmait illetőleg csak az egye-
sületi forma^új, ele a »társadalom, a mely min-
den társadalmi elmélet előtt létezett már, tulaj-
donképen a nemzet szellemi közművelődésének 
előmozdításában sokkal régibb szereplő, mint 
maga az állam, a melylyel ma e föladatok terén 
rendesen szembeállítani s a melynek ma a vezér-
szerepet joggal odaítélni szoktuk. Mielőtt az állam 
csak tudatára is jött volna annak, hogy miféle 
föladatai vannak a nemzet szellemi életének 
fejlesztésében, a társadalomnak hazánkban a kü-
lönböző korok változó formáiban megjelenő ala-
kulatai, az egyházak, szerzetesrendek, a főúri 
udvarok, céhek ós testületek, sőt egyes közne-
mesi családok is már hatalmas munkát végeznek 
a műveltség terjesztésére, a tudomány, irodalom 
ós művészet előbbrevitele körüke. Helyes törté-
neti felfogással emeli ki továbbá azt is, hogy 
»az a verseny, a mely a reformáció folytán ketté 
szakadt egyház két tábora között kifejlődött, ad-
dig ós ott, a hol az egyik fél az anyagi erőt ós 
az állami hatalmat nem hívta segítségül, egyike 
volt a műveltségünket előmozdító legerősebb 
emeltyűknek«. A nemzeti irányú kultura azon-

ban a jelen század elején az irodalom, a köz-
tudat és a politika nemzeti ébredésével kezd 
nagyobb arányokat ölteni s a negyvenes évek-
ben fog tudományos, irodalmi, közművelődési stb. 
egyesületek szervezéséhez, mely munkát az alkot-
mányosság visszaállítása óta nagyobb móretek-
ben s a magyarosítás elvét öntudatosabban érvé-
nyesítve nagyobb sikerrel folytat a mindinkább 
erősödő nemzeti társadalom. 

A magyar kultura jelen állapotáról Apponyi 
A. gróf beszélt. Nem statisztikát közölt, nem is 
kritikát gyakorolt, hanem a magyar kultura jele-
néből kiindulva, a magyar nemzeti kultura jövő 
feladatait fejtette ki. Főcél, hogy »a magyar kul-
tura szellemi kapcsolatot teremtsen a haza ösz-
szes lakói közöttec. »Az állam kényszerítő hatal-
mának itt csak egy hivatása l ehe t : meg nem 
engedni azt, hogy a szellemi életnek bármely 
megnyilvánulása a magyar állami rend és nem-
zeti egység alapföltételeivel ellenkezésbe jöjjön. 
E korlátok közt a másnyelvű kultura igyekeze-
tei is szabad mozgási tért találnak e szabad 
hazábancc. »A mi versenytársunk a nyugati nem-
zetek ragyogó szellemi élete«, ennek vívmányait, 
művészeti kincseit kell ide átültetni, de ezt az 
anyaghalmazt nemzetivé kell feldolgoznunk. Ugy, 
mint az erős termő talaj földolgozza a beléje elve-
tett magot, a beléje ültetett csemetét, talajízt 
kölcsönözvén a belőle fejlődött gyümölcsnek. A 
magyar kultúrának, hogy hódíthasson, két tulaj-
donsággal kell bí rnia: tartalmassággal ós önál-
lósággal. Amazt fejlettebb nemzetektől is kölcsö-
nözheti, de emezt saját magából, nemzeti ere-
jéből kell vennie. Erőteljes nemzeti élet: ez tulaj-
donkóp a döntő tényező. A kultura ennek szel-
lemi megnyilatkozása, semmi egyéb. »Működjünk 
tehát nyelvünk terjesztése, kul túránk kül- ós bel-
terjes fejlesztése érdekében ; ismerjük fel annak 
tömörítő, egységesítő hivatását : de óvakodjunk 
attól a tévhittől, hogy ez a kultura egy elszigetelt 
tényező, mely csak saját technikájának törvényei 



alatt áll, mely erős lehet, ha minden egyéb 
gyönge, egészséges, ha minden egyéb beteg, 
vonzó, ha minden egyéb visszataszító. Ápoljuk 
tehát mindenek fölött az erő forrását, a nem-
zet lelki egészségét; küzdjünk a betegségek ellen, 
melyek ezt az erőt sorvasztják, a nyomások ellen, 
melyek lenyűgözik, a ragályok ellen, melyek meg-
mérgezik. Kultura, gazdaság, jólét, állami szer-
vezet mind megannyi eszközei a nemzeti propa-
gandának, ölelő karjai a nemzeti tömörülésnek, 
de a valódi erő, mely ha megvan, ezeket mind 
megteremti magának és mely, ha nincs, ama ténye-
zők is csak látszatra működnek ; a valódi hódító 
erö, az mégis csak a nemzet egészséges, önérze-
tes, nagyratörö lelki élete, olyan nemzeti élet, mely-
nek részesévé lenni öröm és büszkeség. Ez kul-
túránk nemzeti hivatásának alapföltétele«. 

A magyar kultura jövőjéről Ugrón Gábor 
szónokolt nagy hatással. »Eredetiség és annak 
ápolása, utánzás és másolás helyett: az kell, hogy 
legyen a magyar kultura jövendő feladata.a Csak 
a színvonalat kell a világtól nyernünk, de a tar-
talmat önmagukban kell keresnünk, saját nem-
zetünk zsenialitásából kiegészítenünk. >;Ha ez 
sikerül, a magyar kultura jövője világtörténeti 
fontosságú lesz. Ezt a munkát végeznünk kell, 
végeznünk vállat-vállhoz vetve és végeznünk kell 
nemzetünk iránt való rajongó szeretettel, mun-
kában ernyedetlen buzgósággal. Ne feledjük 
sohase, hogy a természet nagy kommunistái, a 
madarak, a melyek a mindenható kegyéből él-
nek és szerzik élelmüket, tulajdonul csak egyet 
ismernek: fészküket, a melybe idegen tollat be-
hordanak ugyan, hogy puhábbá és melegebbé 
tegyék, de ott csak saját fiaikat költik ki és saját 
nemzedéküket szaporítják. A világáramlatok köze-
pette lépést kell tartanunk Európa ós a világ 
haladó népeivel, A színvonalt nem szabad el-
hagynunk, a színvonalon mindig egyenlően kell 
m a r a d n u n k , de a tartalomban mindig eredetinek, 
nemzetinek kell lennünk. Meg kell védelmeznünk 
azt a fészket, a melyben lehet idegen toll, a mely 
melegít és puhábbá tesz, ele a mely csak a mi 
hazánkat alkotja.« 

A kongresszus szónokai kétségkívül helyeset, 
igazat hirdetnek, mikor a magyar kultura fel-
adatát a tartalmasságban ós eredetiségben, vagy 
közelebbről az értelmi színvonal magasságában 
és a tartalom nemzeti eredetiségében jelölik ki. 
Ama tulajdonság nélkül a magyar kultura nem 
kultura, ennek híjával nem nemzeti. De mi azt 
tartjuk, hogy ez még nem a teljes igazság. Lehet 
a kultura akármilyen magas színvonalú és lehet 
minden ízében nemzeti, azért mégis lehet erő-
telen, mely benn nem épít s nem emel, kívülről 
-nem hódít. Szerintünk a kulturának még lénye-

gesebb tulajdonsága az ethikai tartalom, az erkölcsi 
szellem. Ezt a fő-főjellemvonást a kongresszus 
ünnepelt szónokai nem emelték ki, sőt nem is 
érintették. Pedig nagyon helyén lett volna nyo-
matékkal kiemelniök. 

Mert történeti ós közvetlen tapasztalatok 
igazolják, hogy a kultura ethikai tartalom nél-
kül, az erkölcsi tisztaság ós igazság ereje nélkül 
csak csalóka fényt, múló dicsőséget hoz nem-
zetre úgy, mint egyesre egyaránt. Az antik világ 
magas fokú kulturája erkölcsi erőtelensége miatt 
dőlt romba. A renaissance erkölcsi léhasága miatt 
szorult kiegészítésre a reformációban. A jelen-
kori román népek, franciák, olaszok, magas ér-
telmi színvonalú, erős nemzeti érzületű kulturája 
az erkölcsi tartalom fogyatékossága miatt sorvad, 
satnyul, hanyatlik szemeink láttára. S az az erő-
teljes nemzeti élet is, mit Apponyi a kultura 
döntő tényezőjének nevez, csak akkor valóban 
erőteljes, ha a nemzet egészséges lelki életéből 
meríti eszményeit, erőit, lelkesedésót. Egészséges 
lelki élet pedig nincs erkölcsi épség, tisztaság 
ós igazság nélkül. Ezek az ethikai tulajdonságok 
szentelik meg mind az egyes, mind a köz lelkét. 
Ez kétségtelen igazság, mit egy keresztyén író 
ekként fejez ki: »A kulturának nem a vallásban 
és az erkölcsiségben van az eredete. Gyökerei 
inkább az emberi lélek természetében feküsznek. 
De a kulturának eleitől fogva a vallás volt az 
égi napja, melynek melegítő és éltető sugaraiban 
az tenyészett. Jövője is a vallással ós erkölcsi-
séggel való szövetségben rejlik. A kultura ellen-
séges állást foglalhat el a vallással; de akkor 
erkölcstelen hatalmak zsákmányává lészen és 
rombolólag hat az emberiség erkölcsi jövendőjére. 
Csak akkor válik igazán áldássá, ha a léleknek 
a vallással való belső közösségét megőrzi. Itt is 
azt látjuk, hogy az ember természeti életét a 
keresztyénség emeli föl a maga igazságára, mi-
dőn a megszentelés lelkét közli vele«. (Luthardt: 
Előadások a keresztyénség erkölcstanáról.) 

A földi életnek a kultura által eszközölt 
előhalaclása nem örömére, hanem szenvedésére 
van az emberiségnek, ha az istenség elvetésével 
vásárolja azt meg. És azok a vágyak, melyek 
ekkor támadnak benne, mindig csak új gyötrel-
meket okoznak. Ettől a gyötrelemtől nem a kul-
tura, hanem csak az istenség segedelme szaba-
dítja meg az emberiséget. Nem lehet büntetlenül 
gyümölcsöt szakítani a tudás fájáról, ha nem 
áll ott e mellett az isteni kegyelem, mely úgy 
az élet sebeit ós fájdalmait, mint a tudás gyötrel-
meit is meggyógyítja. Kultura ós műveltség Isten 
nélkül ugyanaz, mint a mi a görög monda Pro-
metheusa volt. 

Ilyen és ezekhez hasonló erkölcsi gondola-



toknak pengetését is szerettük volna hallani a 
közművelődési kongresszus szónokaitól. Ez lett 
volna a nemzet igazi kulturális eszméltetése. 
Mert tudás és nemzetiség szép dolgok, nagy dol-
gok, de földi ós mulandó dolgok, melyeknek 
maradandóságot az Istennel való életközösség 
ethikai örök ereje acl. Elmúlik a tudás, elnémul 
a nyelveken szólás, de a szeretet, mely Istentől 
van, örökké megmarad ! 

Transsylvanus. 

Az alkoholizmus veszedelme s az ellene 
való küzdelem. 

A prot. egyház hasonlít ma az álomból felébredt 
emberhez. A legközelebbi tizedekben, ha nem is tétlenség-
ben élt, de kellő öntudat hiján. Mint az organismus az 
álomban is végzi a maga funetióit, a lelki élet minden 
igazi jelei nélkül: úgy a protestáns egyház. A közelmúlt 
tizedekben eskettünk, kereszteltünk, temettünk, mindenek-
felett prédikáltunk; mindent elvégeztünk, hogy a prot. 
egyház organumában fennakadás ne legyen, de semmit 
egyebet. Vagy legalább azt az intentiót, lelki munkát, melyet 
az ébrenlét, a valódi protestantismus követel, sőt a mely 
ennek szükségképeni folyománya: semmi esetre se végez-
tük. És míg ez így volt: feltámadtak, vagy megszaporod-
tak ellenségeink. A tétlen, komolyabb rendeltetéséről meg-
feledkezetteknek a tana ez. A vallástalanság, az egyház 
ügyeivel semmit se törődés, az erkölcstelenség ijesztő mér-
vet öltött, előbb ugyan — hogy úgy mondjam — negatív 
formában; de midőn komoly ügyet ekkor se vetettünk rá : 

positiv alakban. Mint elv, mint naturalismus, realismus, 
atheismus, egyszóval mint a ker. morál nyiltan bevallott 
elvi ellenségei. 

Mi sors éri egyházunkat, ha az egyházpolitikai tör-
vények ébresztő hatása be nem következik; nem tudjuk. 

Elég az, hogy az ezt követő felébredésünkkor, veszé-
lyes ellenségektől környezve találtuk magunkat. S ekkor 
számba véve ellenségünket, terveket készítettünk és itt-ott 
már elvetettük, vagy vetjük az igazi protestáns egyházi, 
erkölcsi élet magvait. 

De legalább nekem úgy tetszik, hogy ezen bölcs hadi 
tervezgetések között egy igen erős ellenféllel nem számol-
tunk. Észre nem vettük-e, nem tartottuk-e elég sürgősnek, 
fontosnak a vele való foglalkozást: nem tudom ? 

Pedig meg vagyok győződve, hogy nagy részben létező 
bajaink ebből a forrásból táplálkoznak, vagy ezzel többé-
kevésbbé mind összefüggésben vannak. Értem az alkoho-
lizmust. 

E cikkelyben tehát röviden le fogom írni az alkoho-
lizmus rombolását s az ellene való védekezést. 

I. 

Lássuk tehát az alkohol káros hatását elsőben fizi-
kailag. Az orvosi tudomány megállapította, hogy egy fel-
nőtt ember napi táplálékának tartalmaznia kell 100% 

fehérjét, t000/0 zsirt, 100°/0 szénhydrátot. Ez az egészséges 
ember okszerű tápláléka. Minden más táplálék nem a test 
táplálására, hanem csak izgatására való, végeredményben 
rombolására tör. Ezek között főképen az alkohol, mint a 
szeszes italok szerfelett mérges része. Megborzadunk, ha az 
alkoholnak csupán a testi szervezetre gyakorolt káros befo-
lyását megfigyeljük. E veszélyes anyag a test egyetlen részét 
se hagyja épen. Kezdődik a gyomor és belek hurutján, a 
rossz emésztésen s végződik a test teljes kimerülésén, 
midőn a test minden része felmondja a szolgálatot. Ha a 
statisztika összegyűjthetné azon adatokat, a mi sajnos a 
közegészségügyi statisztika mostoha kezelése miatt még 
nem lehetséges, hogy a felnőttek közül hány veszti el 
csupán testi egészségét az alkohol következtében, megbor-
zadnánk. Pedig a rombolás nemcsak testi, de lelki, szel-
lemi, erkölcsi, anyagi is. Itt már a statisztika is segítsé-
günkre jő. Everett szerint az Egyesült-Államokban az 
alkoholizmus 10 év alatt tönkre tett 300,000 egyént, sze-
gényházba vitt százezer gyermeket, 150,000 egyént börtönbe, 
10,000-et tébolydába. 1500-at Öngyilkosságba, 2000-et gyil-
kosságba, 200 ezeret tett özvegygyé, egy milliót árvává. 
Massachusets államban a bűnesetek 84, Indiana államban 
75 százaléka a bűneseteknek iszákosságra vezethető vissza. 
Ohióban 8%-a az elválásoknak iszákosság következménye. 
Franciaországban 1882-ben, 68,934 egyént ítéltek el iszá-
kosság következtében, az öngyilkosokból 799 esett iszáko-
sokra, halállal végződő balesetekből 447. Angliában az 
iszákosok száma 600,000-re tehető, alkohol és delírium 
tremens következtében a lakosok 42°/0-a bal meg. A téboly-
dába 12% iszákosság miatt jut. Egy év alatt 204.000 bün-
tetés iszákosság eredménye. Svédországban 25 ezer ember 
bűne vezettetett vissza iszákosságra. Tébolydába föl veitek-
nek 6—8%-a a z alkoholizmus áldozata. Delírium tremensben 
volt 254, meghalt szeszes italok túlságos használata miatt 
152; öngyilkos lett 1880-ban a lakosok 20%-a. Magyar-
országon elítéltetett bűn és vétségek miatt 1872-ben 45,334 
egyén; 1883-ban 101.654. 

Hogy ezen elrettentő számok a pálinka-fogyasztás-
sal okozati összefüggésben vannak, mutatja az, hogy a 
bűn-, halálesetek száma a szeszfogyasztással emelkedik, 
azzal sülyed. Magyarország 1872-ben elfogyasztott 249 mii. 
845,715 liter pálinkát, ebből jutott egy fejre 18 liter, 
1883-ban ellenben 24 1. Svédországban L885-ben 7 lit. 
1880-ban 8 1. Nagybritanniában 22 1. fejenként; Francia-
országban gyártatott 1.821,287 hliter pálinka. Amerika 
csak 4 litert fogyaszt fejenként. Ezekhez viszonyul a bűn, 
a betegség és halálesetek száma. 

A mi a kiadásokat illeti: Angliában az évi kiadás 
pálinkára 136 m. font sterling, a mi kétszer annyi, mint 
az egyesült királyságokban fizetett összes évi földbér. Az 
összes népességnek Vio v a n a pálinkamérések körül el-
foglalva. Franciaországban az elfogyasztod pálinka ára, 
és az abból eredő tényleges kár és költség 1,138.980,600; 
a morális veszteség 450 millió frank Az amerikai Egye-
sült Áliamokban 600 millió dollárt költenek évenként 
szeszes italokra. Magyarországon 1872-ben 106 millió; 
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1883-ban 149 millió költetett szeszes italokra; holott az 
összes búzatermés ára 240 millió írtra tehető, van 20,000 
korcsma, mely 46,000 egyént foglalkoztat. 

Az se érdektelen, ha az alkoholizmusból eredő ba-
jok átöröklését nézzük. James Edmund szerint alkoholista 
anyák vagy dajkák csecsemői, görcsök, vagy az agyvelő 
izgatottságára valló tünetek között vesznek el. 

Erasmus, Darwin szerint a szeszes italokkal való 
visszaélés 3—4 ízben átöröklődik. Roesch 97 iszákos 
szülőtől származott gyermek között csak 14 egészségest 
talált. Lunier szerint a hülyék 50%-a részeges szülőktől 
származik. A faj megsatnyulása iszákos lakta vidéken, 
leginkább a katona sorozásoknál tapasztalható. 

Péter Mihály. 

I S K O L A Ü G Y . 

A budapesti theologia megalapítása. 
Részlet szerzőnek »A budapesti theologia mullja és jelene« című 

sajtó alatt levő munkájából. 

A szabadságharc leveretése után az egyházi közélet 
is szünetelt az erőszakos elnyomás miatt. B. Havnau, mint 
a császári hadsereg magyarországi főparancsnoka, 1850. 
február 10-én kelt parancsával eltiltotta a törvényes egyház-
kerületi gyűléseket s helyettök császári kormánybiztos jelen-
létében tartandó kormányzati tanácskozmányokat rendelt, 
melyekben a püspök elnöklete alatt a főgondnok és segéd-
gondnokok kizárásával csak az esperesek és a felkért világi 
bizalmi férfiak vehettek részt. A dunamelléki egyházkerület 
vezérférfiai azonban ilyen törvénytelen gyűléseket teljes-
séggel nem kívánván tartani, mind az »ostromállapot* ide-
jében (1850. feb. 10-től 1854. július 10-ig), mind az ezt 
követő ideiglenes »egyházi rendezett tartama alatt egész 
1857. agusztus 3Likéig törvényes egyházkerületi gyűlés 
nélkül voltak, a püspököt pedig felkérték, hogy az 1849. 
évi közgyűléstől nyert felhatalmazása értelmében akként 
intézze az egyházkerület ügyeit, hogy elnökileg kinevezett 
»kormányzati« és »iskolai bizottmányok* tanácsával és 
segélyével éljen, mit Polgár M. püspök az 1851. szep-
temberi s az 1853. júniusi törvénytelen gyűlések kivéte-
lével minden többi esetben meg is tartott. A püspök az 
»iskolai« és ^kormányzati bizottmány* javaslatairól, vala-
mint a püspöki joghatóságából folyt intézkedéséről »Supe-
rintendensi Napló«-t vezetett, melyet esetről-esetre közölt 
az egyházmegyék espereseivel.* 

Ezekben a nehéz időkben az egyházkerületével egye-
temben természetesen a pesti prot. főiskolai választmány 
működése is szünetelt; tagjait nem volt szabad összehívni, 
a szabadságharc előtt megkezdett előmunkálatokat nem 

* A >Superintendensi Napló* (1850—1852-ig), valamint az 
»Iskolai s Kormányzati bizottmányok aktái* eredeti példányai a 
dunamelléki egyházkerület levéltárában. Közülök többet egész ter-
jedelmében közzétett Török Pál ^Korrajzok* című művében. 

lehetett folytatni. A pesti főiskola megalapításának elejtett 
fonalát más módon és más formában kellett fölvenni. Az 
életerős eszmének hatalmas embere támadt Török Pál 
pesti lelkész és esperesben, ki kezdettől fogva lelkes apos-
tola volt az eszmének, miről a szabadságharc előtti »Pro-
testáns Egyházi és Iskolai Lap« idevágó cikkei és a főiskolai 
választmányban kifejtett tevékenysége tanúskodnak. Bölcs 
előrelátása hamar fölismerte azt is, hogy a nagy terv 
megvalósítására épen most alkalmasak a dunamelléki 
egyházkerületben a viszonyok; azt is, hogy az alkotmá-
nyos egyházi testületek az ostromállapot miatt tétlenségre 
lévén kárhoztatva, a szent ügynek más gazdát, más moz-
gatókat és más keretet kell találni. S ő mindezeket a nehéz 
viszonyok között is megtalálta. 

A gr. Thun-féle iskolaügyi pátens magas iskola-
szervezeti és germanizáló politikai követelései a többi 
protestánsokkal nagy zavarba hozták a dunamelléki egy-
házkerület vezérférfiait is. A pátens tudvalevőleg azt kö-
vetelte, hogy az egyházkerület hatósága alatt álló gimná-
ziumok is sürgősen és múlhatatlanul átszerveztessenek 
a két-három annyi tanárt rendelő, erősen germanizáló 
Thun-patens értelmében, különben a kormány nem ismeri 
el őket nyilvános intézeteknek s bizonyítványaikat nem 
fogadja el államérvényeseknek. Szőnyi Pál cs. kir. prot. 
főiskolai felügyelő 1850. dec. 14-én Kecskeméten s azután 
Nagy-Kőrösön megjelenvén, erélyesen sürgette az ottani 
gimnáziumoknak a cs. kir. kormány által kiadott terv 
szerinti átalakítását. Polgár M. püspök, miután az 1851-ik 
évi május 5-ére összehívott egyházkerületi tanácskozmány 
csak épen azért jött össze, hogy Török Pál és Fáv András 
készítette felségfolyamodványban a Haynau-féle egyház-
kerületi tanácskozmányok ellen ünnepélyesen tiltakozzék, 
1849-ik évi törvényes közgyűléstől nyert meghatalmazása 
folytán gr. Teleki Sámuel főgondnok elnöklete alatt »Is-
kolai bizottmány «-t nevezett ki, melynek tagjai lelkészi 
részről Báthory Gábor, Nagy Sámuel, Török Pál, Fodor 
Pál, T. Szabó Sándor, világi részről Hubay József, Sár-
közy Kázmér és Fáy András.* Az iskolai bizottmány 
volt ettől kezdve éveken keresztül egész az 1857-ik 
évi törvényes közgyűlésig az egyházkerületi tanügyi kor-
mányzás és szervezés tanácsadó közege, de az lett egy-
szersmind a pesti főiskola ügyének is hűséges ápoló 
dajkája. 

Az »Iskolai bizottmány« mindjárt legelső (1851, 
május 4. és 5-iki) ülésében tekintettel a Thun-féle pátensre, 
a dunamelléki egyházkerületnek a »felsőbb tanintézetek 
tekintetében való szükségeit« következőleg körvonalozta: 
1. > Kerületünknek inulhatlan szüksége van egy teljes 
főgimnáziumra és egy theologiai tanintézetre, melyhez 
iskolatanítókat képző paedagogiai intézet csatolandó* . . . 
3. >A theologiai osztályban négy oktatónak előállítását 
szükségeljük, kik között a theologiai összes tanulmányok 
kiosztandók, egyszersmind befoglalandók a bölcsészet és 
történettan theologiára hatóbb részei, melyeknek ismerete 

* Lásd Török Pál: Korrajzok stb. 1858. Pest, 7. 1. 



nélkül nem válhatik kellőleg képzett lelkész. Ezen osz-
tályhoz foglalandó a falusi tanítókat képző intézet, leg-
alább két oktatóval. A szükséges költségek előállítására 
a kerületi pénztár fölöslege, az egyházmegyék pénztára, 
egyesek s gyülekezetek s végre a lelkészek adományai 
szolgáljanak. Ezen a bizottsági munkálaton alapult Polgár 
M. püspöknek 1851. június 30-áról keltezett s az iskolák 
segélyezése végett az összes gyülekezetekhez küldött »fő-
pásztori körievei«-e, mely nem is maradt siker nélkül. 
A jó példával Nagy-Kőrös egyháza ment elől, midőn a 
teljes nyilvános gimnázium összes fentartási költségeit 
magára vállalta. Még tovább halad a szervezésben az 
»Iskolai bizottmány« az 1851. augusztus 21-iki ülésben, 
melyen a bizottság tagjain kívül a közép- és főiskolát fen-
tartó egyházak küldöttei és Tatai András s Karika János 
főiskolai tanárok is részt vettek. Itt egyértelműleg elhatá-
rozták, hogy az egyházkerület főiskolájának »felső tudo-
mányos osztálya, melyet ezúttal a theologiai és paedagogiai 
egyesített intézet képezend, legyen Kecskeméten . . . az 
egyházkerületi főiskolának második osztálya pedig t. i. a 
teljes főgimnázium legyen N.-Kőrösön, miután azt Nagy-
Kőrös saját erejével is ajánlkozott felállítani s a méltá-
nyosság is azt követelvén, hogy Nagy-Kőrös nagyszerű 
áldozata figyelembe vétessék*, (Polgár M. Superintendensi 
Napló 31. sz.). Ehhez képest a rendelkezésre álló 6000 írtból 
Kecskemétnek hat tanár fizetésére 750 frtjával, 4500 frt, 
Nagy-Kőrösnek pedig 1200 frt egyházkerületi segély sza-
vaztatott meg. Polgár M. püspök a tett intézkedéseket a 
maga részéről is elfogadta; Kecskemét elöljárósága pedig 
az egyházkerülettel közösen újjászervezett theologiai és 
és paedagogiai intézet reá eső két tanárának évenkénti 
fizetését 1400 forintban augusztus 24-én tartott ülésében 
szintén elvállalta. A felsőbb iskolák újjászervezése tehát 
jól indult. Polgár püspök ezeket az intézkedéseket a cs. 
kormánynak augusztus 29-én hivatalosan bejelentette és 
az ekként újjászervezett kecskeméti theologiai-praeparan-
diai tanintézetbe Tatay András és Karika János tanáro-
kat beállította, Ballagi Mór szarvasi tanárt pedig negyedik 
rendes tanárul Kecskemétre meghívta* 

Ekkor azonban a kecskeméti egyháztanács csudá-
latos rövidlátásából oly végzetes ballépésre ragadtatta ma-
gát, mely végkövetkezményében Kecskemétet előbb az 
egyházkerület jóindulatától, azután a theologiai intézettől 
megfosztotta s a theologia felállítását és megszilárdulását 
Pestnek véglegesen biztosította. Ugyanis Kecskemét két 
héttel az előbb felsorolt hivatalos intézkedések után, 1851. 
szeptember 7-én tartott egyháztanácsi üléséből egyszerre 
csak azzal lepi meg Polgár M. püspököt, saját első pap-
ját, valamint az egyházkerület intéző köreit, hogy az általa 
augusztus 24-én megajánlott két tanári tanszéket a theol. 
praeparandiai intézetben nem fogja fizetni, mert neki első 
sorban olyan teljes nyilvános főgimnázium kell, a minő 
N.-Kőrösön van; a felajánlott 1400 frtot a saját iskolá-
jának teljes nyilvános gimnáziummá átalakítására fordítja. 

* Lásd Török Pá l : Korrajzok, 13, 14. lapon. 

Ez a ballépés még végzetesebbé lőn az által, hogy az 
elsietett tervváltoztatásnak csakhamar megnyerték a szelíd 
lelkű, de erélytelen s kormányzásra épen nem termett 
Polgár püspököt is, »kinek drága élete, mint Török Pál jel-
letnzé, a superintendentia és a kecskeméti egyház között 
szakadt meg s oszlott el«. Polgár M., hogy a kecskemé-
tiek hirtelen megmásított szándékát a kerülettel is jóvá-
hagyassa, a kerületi vezérférfiak nagy bosszúságára, Kecs-
kemétre szeptember 26-ikára nagy hirtelen Haynau-féle 
egyházkerületi tanácskozmányt hívott össze, melyen azon-
ban a világi urak közül senki sem jelent meg, a meg-
jelent esperesek pedig Török Pál indítványára a cs. kor-
mánybiztos jelenlétében ünnepélyesen kijelentették, hogy 
ez nem törvényes gyűlés, ők se ülést nem tartanak, se 
jegyzőkönyvet nem engednek felvétetni, mert a világiak 
nélkül nincs gyűlés, nincs végzés, nincs jegyzőkönyv. 
Ezzel szétoszlottak, pedig a kecskemétiek itt akarták 
megnyerni a csatát. De az ellenkezőt érték el. Az egyház-
kerület vezéremberei, a gondnokok és esperesek, sajná-
lattal szemlélték azt a nagy kapkodást és fejetlenséget, 
melv Kecskeméten elharapódzott. A megajánlott 1400 frt 
megtagadását a superintendentiával való iskolai szövetség 
és közösség megszüntetésének, az egyházkerülettel való 
szakításnak tartották. Az esperesi karban újból föltámadt 
az eszme, hogy üdvös volna elvalahára kiragadni a supe-
rintendentia főiskoláját Kecskemét egyháza és egyházta-
nácsa káros befolyása alól, abból a babyloni fogságból, 
amaz áldástalan viszonyok közül, melyek miatt az egy-
házkerület folytonos háborgások s villongások küzdhe-
lyévé vált. * 

Ám azért Kecskemét nem engedett. A theologiai taná-
rokat nem fizette, képzelt jussát pedig minden fórumon 
kereste, védte. Az egyháztanács az egyházkerületi »Iskolai 
bizottmány* 1852. május 3-iki üléséhez kérelmet nyújtott 
be, hogy Kecskemét teljes gimnáziumot, jogi fakultást, 
theologiai és praeparandiai tanintézetet állíthasson, mire 
azt a választ nyerte, hogy csináljon maga a kérelmező 
egyháztervet a nagy alkotásokhoz és mindenekfelett mutassa 
ki hozzávaló anyagi erejét. A cs. kormányhoz meg a 
végett folyamodott, hogy gimnáziumát újjá szervezhesse, 
mely folyamodványára válaszul 1852. jún. 22-iki kelettel 
azt a felszólítást kapta, hogy miután a kecskeméti egyház-
nak részint kapkodása, részint zsibbadt tespedése miatt sem 
a gimnázium, sem a theologiai intézet meg nem alakulhat, 
minden »eddig gyakorlott mellékes okoskodásoktól tiszta* 
végnyilatkozatot adjon: kész-e a két tanszéket a theolo-
gián fizetni vagy pedig nyilvánossá szervezendő gimnáziu-
mát akarja vele gyarapítani, mert különben eddigi dicső-
sége, a kollégium más helyre tétetik át. Erre az egyház-

* L. Török P.: Korrajzok 21. 1. — Ezt a függetlenítést 
különösen Török P. óhajtotta, ki a Korrajzokban (192. 1.) erre vonat-
kozólag azt mondja: »Nekem részemről mostan, bár nem hihetem, 
hogy valaha a pesti e. tanács kecskemétivé váljék, okulva a kecs-
keméti egyháztanács hatalmaskodásából, okom van oly önálló 
főiskolát óhajtani, mely valamint Kecskemét és Kőröstől, úgy Pest-
től se függj ön.« 



tanács június 30-án kereken kijelenti, hogy a theologiára 
nem adhat pénzt, a kollégiumot pedig super. gyűlési vég-
zések biztosítják számára. Ezt megelőzőleg június 25-éről 
keltezve a cs. kormány rendeletet küldött a folyton ingadozó 
püspökhöz, egyházkerületi intézkedést sürgetvén nála az 
iránt, hogy az egyházkerület theologicum seminariuma és 
praeparandiája még ezen iskolai év folyamán okvetlenül 
rendezve legyen és rendszeres működését a jövő 1852/53-ik 
tanév első napján haladéktalanul megkezdje, lia szinte, 
eltekintve a régi viszonyoktól, melyekben az egyházkerület 
és Kecskemét, iskoláikra nézve, eddig állottak, máshová, 
pl. Nagy-Kőrösre kellene is a nemzeit intézetet áttenni.* 

Az >Iskolai bizottmány«, melyhez mindezek az itt 
említett ügyiratok beterjesztettek, 1852. júl. 1.-én gr. Teleki 
Sámuel főgondnok elnöklete alatt az egész esperesi kar 
(a bács-baranyai esperest kivéve) és gróf Ráday Gedeon, 
Sárközy Kázmér, Magyari Kossá Sámuel jelenléte mellett 
tartott ülésében gondosan átvizsgálván az elmérgesedett 
ügy elejét és velejét, számbavévén a kecskeméti presby-
teriumnak kapkodó felterjesztéseit, valamint a dunamelléki 
lelkészképzésnek évről-évre rohamos hanyatlását; a beter-
jesztett ügyiratokból meggyőződvén arról, hogy a kecske-
méti egyháztanács nemcsak határozottan megtagad és 
elvon minden segélyt a gimnázium fölötti intézettől, mely 
a theologicum collegiumból és a praeparandiából áll, hanem 
a kollégiumi épületet, a könyvtárt, természettani, pénz- és 
ásványtani gyűjteményt is kizárólag magának tulajdonítja, 
sőt mindazon pénzösszegeket, melyek az egyetemes iskola-
ügy gyámolítására s a szükséges tanintézetek fentartására 
folytak be, magának igényli s követeli; meggyőződvén 
egyszersmind arról is, hogy az a kiegyenlítési s egyesítési 
terv, melyet a kecskeméti egyháztanács az egyházkerületi 
s a kecskeméti iskolára nézve beadott, teljesen lehetetlen; 
valamint arról is, hogy az egyesülés nem sikerülvén, a 
gimnáziumi és theologiai tanulók közötti feszültség s ide-
genkedés, melyről a kecskeméti egyháztanács már előbb 
jelentést tőn, ezentúl csak növekednék s mindig veszélye-
sebb alakban tűnnék föl: miután a cs. kir. Pest-kerületi 
tanhatóság intézvényére is mind e pillanatig s egész hatá-
rozottsággal megtagadja a főiskolára évenként igért pénz-
segélyt: mindezeknél fogva mind az egyházkerület önható-
ságának, mind az adakozók alapítói jogának, mind a köz-
csendnek s békének fentartása végett az iskolai bizottmány 
tagjai mind hivatalukból folyó joguk s egyházi önhatósá-
guk erejénél, mind a cs. kir. tanhatóság utasításánál fogva 
elhatározták annak javallását és eszközöltetését, hogy a 
theologiai kollégium s praeparandia Kecskemetröl más 
helyre szállűtassék át** 

A helyre nézve beható indokolás után elhatározta 
az iskolai bizottmány, hogy a praeparandia Nagy-
Körösre helyeztessék át, annyival is inkább, mert Nagy-
Kőrösön az oktatásügyi minisztérium által elismert (1851. 

* L. a rendeletet egész terjedelmében Török P. Korrajzok 
4 9 - 5 1 . 1. 

** Lásd Iskolai bizottmány aktái, 5. k. idézve Török Pál: 
Korrajzok 27. 1. 

márc. 9-éről kelt 1584/179.-sz. rendelet) teljes nyilvános 
főgimnázium van, melyet az egyházkerület sajátjának 
fogadott.* A theologiai kollégiumra nézve pedig »közmeg-
győződéssel* az lön a bizottság részletesen indokolt hatá-
rozata. hogy az meg Pestre, egyedül csak Pestre helyez-
tessék át. 

Az egyházkerület »Iskolai bizottmány*-a nemcsak 
tervezetet csinált, hanem az ügy sürgősségére való tekin-
tettel az áthelyezés kivitelébe is belefogott. Egy »Szózat* 
készítését határozta el, melyben az egész kérdés történeti 
előzményeit feltárta, az áthelyezés iránti javaslatait rész-
letesen megokolta s miután rendes egyházkerületi gyűlés 
abban az időben nem volt tartható, felhívó »Szózat*-ával 
egyenesen magokhoz az egyházakhoz kivánt fordulni, hogy 
mint adakozók, ők magok nyilatkoztassák ki, hogy az 
előző évben megajánlott iskolai segélyt hova és miként 
kívánják fordíttatni és hogy a lelkészképző intézetet Pesten 
vagy Kecskeméten akarják-e fentartani ? Továbbá, hogy 
a kérdés megoldását gyorsítsa, a bizottmány a maga 
kebeléből egyfelől albizottságot küldött ki gr. Teleki Sámuel 
elnöklete alatt (tagjai voltak: gr. Ráday Gedeon gondnok, 
Báthory Gábor egyházkerületi főjegyző és Török Pál pesti 
esperes), hogy az a terv kivitelében Polgár M. püspöknek 
segédkezet nyújtson; másfelől felkérte a püspököt, hogy 
az Iskolai bizottmány javaslatait tegye magáévá s kihir-
detés végett késedelem nélkül küldje meg az esperesek-
nek, ezek pedig mind a javaslatokat, mind a Szózatot 
haladék nélkül közöljék a gyülekezetekkel s tőlök rövid 
határidőre hiteles alakban nyilatkozatot vegyenek s az 
eredményről mind a püspököt, mind a gr. Teleki Sámuel 
iskolai bizottsági elnököt rögtön értesítsék. 

Az Iskolai bizottmánynak a szent gyülekezetekhez 
szánt nyilatkozatkérő »Szózat*-a nyomban elkészült s 1852. 
július 2-ikáról keltezve a püspöki hivatalhoz szabályszerű 
köröztetés végett felterjesztetett. A Török Pál tollából szár-
mazott hatalmas Szózat, miután világos áttekintésben el-
mondja az iskolaügy s közelebbről a theol. kollégium ügye 
rendezésének 1850. óta lefolyt előzményeit, a Bizottmány 
javaslatát ekként terjeszti elő: 1. Az iskolaügy gyámolítá-
sára a gyülekezetektől s egyesektől eddig befolyt s befo-
lyandó adományokból fordíttassák évenként 500 forint a 
gyönki gimnázium segélyezésére; 2. évi 1500 frt a teljes 
főgimnáziummal szoros kapcsolatban Nagy-Körösön szer-
vezendő pracparandiára; 3. a kétezer frton felül maradó 
összeg a Pestre átteendŐ theologicum kollégiumra. — Az 
áthelyezési indítvány indokai a következők: 

a) A theologicum kollégium növendékei philosopbiai 
tanulmányok nélkül kellő képzettségre nem juthatnak, sőt 
félszeg irányba tereltetnének, honunkban pedig a philoso-
phiai tudományok egész kiterjedésben csak a pesti egye-
temen taníttatnak s a cs. minisztérium rendelkezése szerint 
csakis egyetemen adhatók elő. Ezért a philosophiát nem 
nélkülözhető theol. intézet, ha rendeltetésének meg akar 
felelni, csak Pesten helyezhető el. 

* Lásd Iskolai bizottmány aktái 6 sz. 



h) Ezáltal alkalom nyílik, mód nyujtatik arra. hogy 
ifjaink a pesti egyetem jeles tanárait hallgathassák, a nél-
kül, hogy mi a tanárok fizetésével terheltetnénk. 

c.) Nincs az országban város, hol annyi tudományo-
san képzett szakférfiú volna, mint Pesten, hol egyik vagy 
másik tanulmány előadására csekély díjért segédtanítókat 
lehet fölkérni és megnyerni. 

cl) Az idegen nyelvek s közelebb már a hivatalos 
eljárásban is nélkülözhetetlen német nyelv megtanulására 
sehol oly alkalom nem nyílik, mint Pesten, hol a holt és 
élő nyelvek az egyetemen is előadatnak s egyes ügyes 
nyelvmesterek által is taníttatnak. 

e) Hazánkban Pest a szellemi élet középpontja, a 
tudományosság és műveltség székhelye, hol könyvtárak, 
múzeum, képtárak, állat-, növény-, ásvány- s pénzgyűj-
temények ingyen használhatók. 

/) Az ifjúságnak sehol annyi alkalma nincs az önfen-
tartásra, mint Pesten, hol a tömérdek tanuló mellett magán-
tanítói és nevelői állások nyerhetők, hisz csak a refor-
mátus tanulók száma meghaladja a másfélszázat. 

g) Végül ígéretet nyertünk arra, hogy Pesten a theol. 
ifjak számára könyvtár alapíttatik és tantermek nyittatnak, 
stipendiumok tétetnek a szegényebb ifjak segélyezésére; a 
Pesten is alkalmazandó 3 rendes és fizetéses tanáron kívül 
Székács József ág., Török Pál helv. hitv. pesti lelkészek 
s más szakférfiak, mint rendkívüli és segédtanárok, egyes 
tudományokból minden díj nélkül leckék adására vállal-
koztak. — A »Szózat« e lelkesítő szavakkal végződik: 
-Mi akként vagyunk meggyőződve, hogy ha ezen tervünk 
és kérelmünk elfogadtatik, helyeseltetik, foganatosíttatik: 
egyetemes egyházunk nevezetes előnyöket, kellő képzett-
ségű s buzgó lelkészeket nverend, kik hévvel, hatálylyal, 
sikerrel építsék a mi Urunk Jézus Krisztus egyházát, kik 
méltó lelki tanítói, útmutatói, öröme és dicsekedése legye-
nek egyházunknak.®* 

(Folyt, köv.) Szőts Farkas. 

T Á R C A . 
A hatodik presbyterianus kongresszus. 

(Folytatás.) 

II. 
Azon alapelvekről, melyek a római pápaság cselek-

véseit irányítják. Bois Henrik tanár (Montaubanból Fran-
ciaországban) adott részletes felvilágosítást. Az egyház 
fogalma ott egészen alakivá vált. Mindenütt az alak lép 
előtérbe a lényeg és igazság helyett. Nagy képtelenség 
nyilvánul olt arra, hogy az egyház szellemi létét fentart-
hassák. A római katholikusok az egyház látható külső 
jeleire támaszkodnak. »Meg vagyok keresztelve, bérmálva, 
a Jézus Krisztus elismert helytartója által bűneimtől fel-
oldva ez elegendő nekik, s épen ez a felületesség teszi 
a pápa egyházát oly vonzóvá a tömeg előtt. Itt az egyes 

* Az Iskolai Biz. Szózat egész terjedelemben közölve van 
Török Pál » Korrajzok*-ja okmánytárában 51—58. lapokon. 

személyektől nem sokat igényelnek, s azért könnyebben 
lehet elbánni ezen vallással, mint az evangéliummal, mely 
az egyes ember személyét felelőssé teszi arra nézve, mi-
ként járt el Istennel szemben. Kiemelendő az is, hogy a 
római katholicismus híveit elrabolja úgy a Jézus Krisztus-
tól mint Megváltótól, valamint az igazi egyháztól. A római 
papi-egyházat úgy állítják oda, mint az igaz közvetítőt 
Isten s emberek között, mely kibékíti a bűnöst Istennel, 
önmaga osztja szét a kegy adományait. Míg az igazi egy-
ház magában foglalja az összes keresztyéneket, ez csak az 
úgynevezett údvben részesülőket. Arómaiak ugyan dicseked-
nek vallásuk egységével, de a kötelék, mely őket összefűzi, 
kiváltképen anyagi. Napjainkban az úgynevezett római 
katholicismus mindinkább politikai vallás lesz, melynek 
célja uralkodni a lelkek felett, ennek az igazság utáni 
törekvést alárendelve. A római egyház inkább oly társu-
lathoz hasonlít, mely a hatalom elnyerésére tör, mint 
hivők közösségéhez, kik lelki üdvöket tartják szem előtt. 
Nem akarja tagadni, vannak a katholikusok között, kik-
nek gondolkodása tiszteletreméltó, sőt, kik jámborságuk 
és jótékonyságuk által sok protestánst megszégveníthetnek. 
De most nem személyekről, hanem intézményekről s ta-
nokról van szó. Magában véve s a történelem fényében 
szemlélve, a pápista tan az egyházról a legvakmerőbb 
kihívás, melyet valaha ügy az evangeliumi tények, mint 
a józan ész ellen intéztek, és azt lehet mondani, hogy a 
»katholicismus* ezen fajtája vallásnak nem eléggé vallá-
sos, és igaz keresztyén egyháznak sem igaz, sem való-
ban keresztyén. 

Végül dr. Dykes Oswald, a londoni presbyterianus 
tanintézet igazgatója, előadta az angol püspöki egyház 
rendszerét, mely hitére nézve teljesen református, de a 
belszervezetben és istentiszteletben sokat megtartott a 
középkorból, a mi a többi ref. egyházaktól megkülönböz-
teti. Mondhatni, két lélek hat benne iránvítólag életére. 
Első az evangelium, mely köztük sokszor a Jézus Krisz-
tus szellemében való mély vallásos életet kelt, a másik 
pedig a külső alakiságuk, mely ismét többek tekintetét 
Rómára vonja, mintha csak ott volna található az üd-
vösség. Utóbbi irány érvényesül belső szervezetében, 
mely a lényeges különbséget teszi közte és a presbyíeri 
egyházak között. Ennek folyományaként oly törekvés kezd 
előtérbe lépni, mely a római papi egyházhoz akar köze-
ledni. A papi egyházhoz hasonlóan a papi közvetítésben 
látja az üdvöt és nem akar oly egyházat teljérvényünek 
tekinteni, melynek papjai nincsenek »helyesen ordinálva«, 
azaz nem részesültek a püspök által a papi szentelésben. Rö-
viddel ezelőtt épen ezért a canterbury érsek becsmérőleg 
nyilatkozott más protestáns felekezetek papjairól, azt vélve, 
a »tisztelendő« név nem is illeti meg őket, mert nem a 
helyes kéz, t. i. a püspök keze által avattattak fel. Dr. Dykes az 
angol püspöki egyház ezen jellegét közelebbről szemügyre 
vette, s azt mondta, az anglikánus papok, kik ezen irányhoz 
tartoznak, elismerik ugyan a presbyterianusok természetes 
erényeit, tagadják azonban papjaik bizonyos szentségét, mert 
azt csak szentségi felavatással lehet megszerezni. Mégis, foly-
tatta szóló, az a kérdés, melyik oldalon van több keresz-
tyénség. Önkínzás és kolostori elzárkózottság ritkán jár 
együtt Isten parancsainak nyílt, férfias és a köznapi élet-
ben is gyakorolt követésével, különösen ritkán pedig a 
felebaráti szeretet, igazságosság, őszinteség és barátságos-
ság kötelességének teljesítésével, a mint az az Isten orszá-
gában megkívántatik, s a presbyterianusoknak épen nincs 
okuk bánni azt, hogy közöttük nincs oly »különös szent-
ség « (Col. 2, 23.). Az anglikánus gyülekezetek némelyike 
elismeri ugyan, hogy mit köszön a keresztyénség a nem 
püspöki egyháznak, megengedi, hogy a püspökök által 



kormányzott egyházakon kívül is virágozhatik keresztyén 
élet, de mégis úgy vélik, ezek csak kivételek, miket Isten 
kegyelme a szabály alól tesz. Állítjuk, s a történelem 
bizonyítja, folytatta Dykes dr., hogy az áldás, melyben 
Isten igéjével és szentségével összes egyházainkat része-
sítette, nem tekinthető sem szegényesnek, sem pusztán 
kivételnek. »Nem, a püspöki egyházon kívül élő keresz-
tyének a mennyei atyának semmiképen sem mostoha gyer-
mekei!* és a szónok az anglikánusok elleni komoly pro-
testálással bevégezte szavait. 

Sajnálandó, hogy a Lutherről elnevezett egyház 
lényegének ecsetelésére nem volt előadó kirendelve. Min-
denesetre nagyon érdekes lett volna a tulajdonképeni 
»lelkészegyház« sajátságos szervezetét közelebbről meg-
tekinteni és fényt vetni a mozgalomra, mely az 1529-iki 
hombergi zsinaton jött szóba, s mely presbyteri elvek 
behozatalát célozta ugyan, de Luther hatalmas kijelentése 
folytán meghiusult. S mint jutott aztán az illető egyház 
nem épen Luther kedve szerint, az államtól teljesen függő 
viszonyba, és egyáltalában nem sikerült szervezett egy-
házközségeket létesíteni, hanem Richter Lajos szerint vol-
tak plébánosok és köröskörül lakó plébánia népe. Azonban 
a rendelkezésre álló idő az orgonavita miatt már javában 
elfogyott, úgy, hogy hosszabb előadásra már nem volt 
idő. Az előbbi előadások kapcsán sem támadt vita. egye-
sek tettek csak rövid és ujat nem mondó megjegyzéseket. 

Ezen első tanácskozási nap estéje a város s környé-
kéről különösen nagyszámú hallgatót gyűjtött össze St.-
Andrews-Hallba, s itt több beszédet mondottak. így Orr 
tanár Edinburghból az egyházról, mint a kinyilatkoztatott 
igazság tanújáról, Block dr. (Marshall, Missourié) az egyház 
feladatáról, hogy szent életmód tanítója legyen, Hemphell 
tanár (Louisville, Kentucky) az egyház befolyásáról a 
magán- és közéletre, melyet a vallásnak kell áthatnia és 
Hood Wilson dr. az egyházról, mint a kölcsönös segít-
ségnek előmozdítójáról az élet bajaiban. Mindegyik beszéd 
telve volt bölcs tapasztalattal és buzdítással, melyekre 
bőven kiterjeszkedni helyszűke miatt nem lehet. De ezek 
közölve lesznek a kongresszusnak legközelebb megjelenő 
»Minutes and Proceding«-ében, melyet dr. Matthews ad 
ki, és ily cím alatt rendelhető meg: dr. Mathews, Olfice 
of the Alliance 25, Christ Chureh Avenue, Brondesbury, 
London, N. W. 

III. 
A gyűlés harmadik napján, jún. 19-én, a kongresz-

szus a különböző kátékkal és azoknak tanítási módjával 
foglalkozott, s itt legelőször a francia ref. egyház egyik 
képviselője jutott szóhoz. Emilé Doumergue tanár Montau-
banból, vagyis inkább Gautier tanár Laussanneból, ki 
előbbinek jelentését felolvasta, mert az nem tudott jól 
angolul. A jelentés szerint sajnosan igaz, hogy a politiká-
nak s a vakhitnek amaz utálatos szövetsége, a protestan-
tismus elleni gyűlölet azon van, hogy az uralmat elnyerje. 
Nem kevésbbé igaz azonban az is, hogy napjainkban a cal-
vinismus Franciaországban a feltámadás egy nemét ünnepli. 
Még 20 évvel ezelőtt egyik párisi lelkészgyűlés szónoka 
kijelentette: »Kálvin meghalt*; de most elmondhatjuk, újra 
feléledt! Mindenfelől lehet oly hangokat hallani, melyek 
Kálvin jellemét a kellő tiszteletben részesítik. Nevezetesen 
az ifjabb theologusok között mindinkább tért foglal Kálvin 
becsülése. Kálvinnal abban most egyetértenek, hogy »a 
vallás inkább a lélek és lelkiismeret ténye, mint a speku-
lációé és mennél jobban tanulmányozzuk Kálvin Institutióit, 
annál jobban megismerjük, hogy a reformátor a puszta 
intellectualismusra csak kevés súlyt fektetett*. Azon sötét 

napok után, melyekben tudatlanság és rágalomvágy Kálvin 
képét eltorzítani megkisérlette, s a rómaiak a szabad-
szelleműekkel együtt őt befeketíteni törekedtek, méltán lehet 
reményleni, hogy Kálvin befolyására Franciaországban új 
hajnal fog pirkadni. Ezen örülnünk kell, nem Kálvin miatt, 
hanem, mint ő maga mondaná, Isten dicsősége miatt, mert 
őt egyedül illeti a dicsőség! Felesleges megemlíteni, hogy 
a jelentést és a benne foglalt kilátásokat a gyűlés öröm-
mel üdvözölte. 

A sJcót és angol presbyterianusok hitvallásáról, mely 
egyszersmind Amerika s az egész világ angol nyelvű 
presbyterianusainak hitvallása, Salmond tanár Abezdeen-
ből nyújtott hosszabb beszédben felvilágosítást. Ez az ú. n. 
westminsteri hitvallás, az ahhoz tartozó westminsteri 
kátékkal, melyek a puritánok uralkodása idejében a west-
minsteri kolostorban egybegyűlt zsinat által megállapíttat-
tak, s a következő évben 250 éves jubileumukat ülhetik. 
Mindkettőnek hatása, folytatta a szónok, igen messzire 
terjed, és a jelenlevők legtöbbje által bizonyára ismertek. 
A westminsteri káték a legtöbb egyébtől, a Lutherétől és 
Heidelbergitől is abban különböznek, hogy alapjuk nem 
az úgynezezett apostoli hitvallás. A szentírás alapján a 
keresztyén hit új logikai fejlődését tartalmazzák, és ta-
nuk páratlan a maga nemében. Hiányzik ugyan náluk 
az ifjúsági iskoláskönyvek melege és egyszerűsége, és 
nyújtanak olyant is, mi az ifjak értelmén túlmegy, azon-
ban ügyes és szakszerű következtetések előnyével bírnak, 
s kérdéseiket és feleleteiket oly módon fejezik ki, hogy 
az könnyen vésődjék az emlékezetbe. A befolyás, melyet 
ezek Skócia s a többi presbyterianus egyházak ifjúságára 
tettek, kiszámíthatatlan és felülmúlja a többi káték kiha-
tását egyházukban. Ugyanez áll a westminsteri hitval-
lásról is, a reformációból kiindult mozgalom legérettebb 
gyümölcséről; ezt logikus következtetés és a kifejezések 
hasonlíthatatlan határozottsága tüntetik ki, s ha talán 
túlságosan elvont és metaphysikus, pótolja ezt »előadása 
méltóságával*, a fenséges hűséggel a kegyelem tana 
iránt, s azon állásponttal, melyet az írás egyedüli tekin-
télye, annak csalliatatlansága s bölcsesége, továbbá a Szent-
lélek bizonyságával szemben elfoglal. Szónok azután áttért 
a kátékra, melyeket a többi református egyházban hasz-
nálnak, s itt a Heidelbergi Kátét tartja a reformáció nap-
jait követő más.odik generáció legjobb termékének, és 
hangsúlyozta, hogy ennek a legmesszebbnyuló és legmélyre-
hatóbb befolyása volt a különböző református egyházi 
testületekre; azt is állítgatják némelyek, hogy ez a káté a 
biblia s a zarándok útjáról szóló könyv (the Pilgrims 
progress) után a világon leginkább el van terjedve és a 
legtöbb nyelven lefordítva. Azonban még azáltal is külön-
bözik e káté a többiektől, hogy megkisérlette egyidejűleg 
ifjúsági tankönyvnek is, egyházi hitvallásnak is lenni, a mi 
a szónok szerint, nem egészen sikerült. Nagyon sok van 
benne a gyermekek számára és nagyon kevés az érettebb 
észnek. De kitűnő oldala az, hogy az elvont és metaphy-
sikai kifejezéseket kerül, s ahhoz alkalmazkodik, a mi kon-
krét és gyakorlati, az ember engesztelési vágyához, és 
annak teljesítéséhez a Jézus Krisztus által; továbbá álta-
lános tapasztalatokra támaszkodik. Kiindult oly személyi 
tapasztalatokból, melyekben minden ember részes, s ezért 
teljesen alanyian jár el, míg más káték tárgyilagosak és 
nem személyesek, a theologiai precizió rovására a köz-
napi élet nyelvével él, és ha mélyebb gondolatokat, mint 
a prádestinátiót nem zár is ki, de ezeket gyakorlati olda-
lukról tekinti, mint vigaszunk, örömünk és végső győzel-
münk okát. Szeret oly dolgoknál időzni, melyek az em-
beri tapasztalatoknak felelnek meg, s inkább érzelem-
szerűen beszél a Jézus Krisztusban való isteni életről. 



A ki, így végezte a szónok, korunknak új kátét akar adni, 
annak a rövid westminsteri és a heidelbergi káté legjobb 
sajátságait egyesítenie kell, s azáltal a mai nemnek talán 
nagyobb szolgálatot tesz, mint azt bármely más becses 
theologiai munkával tehetné. 

Salmond dr. e fejtegetései a gyűlésben természetesen 
igen élénk vitát keltettek és nevezetesen a nemrég Buda-
pesten járt Good James J. dr. (Readnig, Penssylvania) 
lépett sorompóba a Heidelbergi Kátéért s annak előnyeit 
igyekezett megvilágítani. Good dr. jelenleg épen a Heidel-
bergiről szóló nagyobb tanulmánynyal van elfoglalva és 
nyíltan kijelentette, hogy mint oktatási könyvet a Heidel-
bergit előbbrevalónak tartja a Westminsterinéi. Azután 
utalt arra is, okiratokra hivatkozván, hogy mielőtt a west-
minsteri gyűlés új kátét állapított volna meg, Anglia és 
Skócia presbyterianusainál szintén a Heidelbergi volt hasz-
nálatban : a Heidelbergi Skócia egyházának is régi kátéja, 
s azért nagyfontosságú a skót népre. 

Miután a Heidelbergi káténak mint iskoláskönyvnek 
jelenkori elterjedéséről Németországban a szónokok egyike 
sem látszott jobban értesülve, azért e cikk szerzője, mint 
a német ref. szövetség képviselője adott erre vonatkozólag 
bővebb felvilágosítást. Elmondta, hogy a Heidelbergi Káté, 
miután 1563-ban nyilvánosságra jutott, mint hódította el 
Németországnak majdnem összes református egyházait, 
úgy, hogy azt lehet mondani, hogy az a XVII. és XVIII. 
században Németország református egyházainak közös 
hitvallási és oktatási könyve volt. Azonban részint a ratio-
nalismus befolyása által, melynek akkor az egyház vezető-
sége is hódolt, részint a reformátusok és lutheránusok 
közt 1817-ben létrejött unió által a Heidelbergi Kátét a 
mult század vége és a jelen század eleje óta más tan-
könyvek »káték« vagy »vezérfonalak«, nevezetesen »unió-
káték* kiszorították. E század közepe óta s részben már 
előbb Németország több részében ezen eljárás ellen és 
a régi hitvalláskönyv javára reakció támadt, mely a kátét 
tankönyvnek ismét be akarta hozni s igyekezete — bár 
sok küzdelem után — itt-ott sikert is aratott. Végül szónok 
azt is közölte, hogy császári parancs következtében a 
berlini dómban is, mely a református Hohenzollern-ház 
temploma, a Heidelbergi Káté ismét használatba vétetett., 
a mi a gyűlésen élénk örömet keltett. 

Wheldon F. J. lelkész Bangorból, Észak-Walesban, 
arra figyelmeztetett, hogy a walesi presbyterianus egyház-
nak saját, a westminsteritől különböző kátéja van, a mely 
ugyan kevésbbé ismeretes, de megérdemli, hogy megismer-
tessék, miután a többi kátéval szemben több előnye van. 
Azután említette, hogy ott a vasárnapi iskolák rendszerét 
hétköznapi iskolákkal törekedtek egybekapcsolni, s ez jó 
eredményt szült. 

Sokáig a körül forgott a vita, hogy a katekizmus 
miképen taníttassék és itt azután kitűnt, hogy az eljárás 
módozataira nézve két különböző vélemény van. Az egyik 
arra törekedik, hogy a régies szólásmódokat megtartsa, a 
másik szerint ezek most érthetetlenek és a jelenkor em-
berét a jelenkor nyelvében kell a keresztyénség örök igaz-
ságaira oktatni. Ismételten hangsúlyoztatott, hogy a west-
minsteri káté, a rövidebb is a gyermekek értelmének nehéz, 
és különösen Grant principális (theol. igazgató) Ganadából 
sürgetett új kátét: »A gyermekeknek nem szabad könyv 
nélkül megtanulniok azt, mit meg nem értenek!* De mások 
ismét az ódon kifejezések megtartása mellett nyilatkoztak, 
így Hall John dr. New-Yorkból is. Szerinte ha nem is 
lehetséges a rögtöni megértés, majd megjön, az később, 
annál inkább, mert az illető szavak az emlékezetbe vésőd-
nek. Itt saját gyermekkori tapasztalataiból indult ki. 

Határozatot e tárgyban nem hoztak: szembeötlő 

volt. hogy a vélemények nagyon is szétágaznak, s a kér-
dés nem eléggé érett. Maga a vita minden gyűlölség nél-
kül folyt, s világosan kitűnt, hogy a fődologban, az írás 
egyedüli tekintélyében, az üdvigazságok és üdvtények örök 
érvényességében mindenki egyetért. Nem abban az érte-
lemben beszéltek a régi káték nehézségeiről, mintha ezek 
a tanítók lelkében volnának, kik tán már nem állnának 
a hit régi alapján; csak a kifejezések alakja, így gondol-
ták, idéz elő nehézséget, nem pedig a régi tanok. 

Este ismét felette nagy közönség gyűlt egybe St. 
Andrews-Hallba, hogy a népszerű előadásokat hallgassa, 
melyeket ez alkalommal tartottak. Mac Ewcn dr. Glas-
gowból arról a nevelő befolyásról beszélt, melyet az egy-
háznak egyes tagjaira gyakorolnia kell, Robertson T. M. 
lelkész Skóciából (St. Ninias) e befolyásról a családi életre, 
Stalker drtól (Glasgow) ugyanerről társadalmi életünkre, 
és Hoge Mózes dr. Richmondból (Virginia. Egyesült-Álla-
mok) az egyház ezen befolyásáról a népek és nemzetekre. 
Mind a négy előadás kiválóan érdekes volt, »de tartalmu-
kat néhány rövid mondatba összefoglalni nem lehet, hosszan 
pedig helyszűke miatt nem tárgyalhatom. De azt a meg-
jegyzést el nem hallgathatom, hogy a szónokok hallgatóiktól 
a vallásos életben sokkal nagyobb jártasságot tételeznek 
fel, mint azt, nálunk »vegyes publikumnál* tehetnők. Külö-
nös élénken beszélt az agg Hoge dr. 

Június 20-án, szombaton, nem volt ülés, hanem 
Glasgow városa kirándulásra hívta meg a kongresszust. 
Először a város által fogadott különvonaton Dunbartonba 
utaztunk, egy várba a Glyde partján, a melyben Stuart 
Mária királyné volt egy ideig fogva, s azután szintén a 
város által kibérelt nagy hajón a környék tavait láto-
gattuk meg, s este jöttünk vissza különvonaton Glasgowba. 
A hajón a lyncheon (reggeli) és diner (ebéd) szintén a 
város költségén tálaltatott, mely nem is lesz majd oly 
csekély. De Glasgow a világ leggazdagabb városaihoz 
tartozik, s nem csekély ott az érdeklődés is a keresztyénség 
és a református egyház ügyei iránt. Ez vasárnap június 
21-én lett ismét nyilvánvalóvá. Kora reggeltől az üzletek 
zárva, a »korcsmák« is. de a templomok nyitva, s a mi 
fődolog, jól látogatva: itt, ha hívnak a harangok, senki 
sem szeret, hacsak betegség nem gátolja, távol maradni 
az istentisztelettől, hol nincsenek üres ceremóniák, hanem 
az Isten szava, értelmesen magyarázva és a lelkekre 
kötve. Én reggel abban az istentiszteletben vettem részt, 
melyet az egyetem közelében fekvő egyik templomban 
Hall John dr. tartott, egy valóban nagy prédikátor, nem 
virágos beszéd s dagályos szavak, hanem azon szerény 
mód által, melylyel az írást magyarázza, s a mi az em-
beri szív ismeretére vall, Isten szavait értelmesen alkal-
mazza a bűnös s megváltás meg béke után sóvárgó em-
beriség szivére, életére és szükségleteire. Este meg azt az 
istentiszteletet látogattam meg, melyet Mac Ewen dr. tem-
plomában Dykes Oswald principális, (a londoni presbyte-
rianus theol. tanintézet igazgatója) tartott, s ez a férfiú is meg-
érti, mint kell Isten igéjében kutatni, annak gazdagságát fel-
tárni, s azzal a szívbe hatni. Délután azonban magam 
prédikáltam Dunáid Mac Leód dr. Parich Church Park-
jában és pedig a Glasgowban nagy számban élő evan-
gelikus németek számára, kikhez részben a német ame-
rikaiak is csatlakoztak; valóban különös érzés a Nagy-
Oceánon innen és túlról magas északon lakó honfitár-
saknak a kegyelemről prédikálhatni, a mely a Jézus 
Krisztusban, és pedig benne egyedül, minden fáradt és 
megterhelt emberszív számára található. 

Dr. Br. után. Fleischer Gyula, 
(Folyt, köv.) joghallgató. 



KÖNYVISMERTETÉS. 
»Élő reménység«. Imádságos könyvecske. írta II. Kiss Kálmán. 
Budapest, Franklin-Társulat. 398 lap. Ára a kötés szerint 50, 30 

és 20 krajcár. 

»A reménység pedig meg nem szégyenít; mert az 
Istennek szerelme kiontatott a mi szívünkbe a Szentlélek 
által, ki nekünk adatott*. A szenlírás ez örökké szép és 
igaz jeligéje alatt jelent meg II. Kiss Kálmán »Élő re-
ménység* című imádságos könyvecskéje. Templomi ima-
könyvirodalmunk elég termékeny és változatos, de nagy 
közönség számára írt imakönyvekben épen nem mond-
ható gazdagnak egyházi irodalmunk. Elismerem, hogy 
közkézen forgó imádságos könyveink minden tekintetben 
kiállják a kritikát, s nagy elterjedtségük igazolják tartal-
muk jóravalóságát, de mindannyi — talán Csiky Lajos 
műve kivételével — inkább a művelt közönséget tartja 
szem előtt s figyelmen kívül hagyja a nagy közönséget, 
épen azon elemet, mely prot. egyházunk zömét alkotja. 
Pedig most, mikor minden egyház oly kiváló figyelmet 
kezd fordítani a vallásos élet ápolására, s szóban és írás-
ban oly intenzív tevékenységet fejt ki a vallásos öntudat 
fejlesztésében, nekünk legkevésbbé szabad tétlenségben 
vesztegelnünk, mert a mi egyházunk ereje nem külső 
gazdagságban, nem a liturgiális formulák szemkápráztató 
változatosságában, hanem a Krisztus által újjászült lélek 
hitében áll, mely amaz apostoli öntudatban nyer kifejezést: 
»élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus*. 

E magasztos célt tartja szem előtt H. Kiss Kálmán 
imádságos könyvecskéje, s ezen szempontból tekintve, 
figyelemreméltó terméke vallásos irodalmunknak. 

Szerző neve nem ismeretlen egyházi irodalmunkban, 
vallástani kézikönyvei a nép- és középiskolákban közkézen 
forognak, egyháztörténelmi dolgozatai pedig a tudományos 
körök figyelmét is felköltötték. Ez újabb müvében új oldal-
ról mutatja be sokoldalú tehetségét, s egyéniségének puri-
tán egyszerűsége, prot. érzülettől mélyen áthatott vallásos 
irányzata a legelőnyösebben domborodik ki művében. A 
ki szerzőt ismeri, minden sorában ráismer egyéniségére, 
s ez művének egyik kiváló érdeme, mert hiszen a szív 
teljességéből kell szólani a szájnak, Az >ÉIŐ reménység«-
ben versenyre kel a hitbuzgóság mélysége a kegyesség 
építő erejével, a bibliai zamat a lélek mélységeiből fakadt 
őszinte érzések bensőségével, a bűnbánat töredelmessége 
az isteni gondviselés iránt hálával eltelt lélek örvendezé-
sével. A gyermek, itjú és hajadon, vőlegény és menyasz-
szonv, férj és feleség, a szülők, a szántóvető és iparos, 
kereskedő és katona szájába adott, s az idő soha meg 
nem szűnő változásaira, a vallásos és polgári élet neve-
zetesebb mozzanataira alkalmazott imák természetes egy-
szerű szavakban emelik a lelket az ég felé, hogy ott, a 
Mindenható zsámolya előtt megtisztuljon, s erőt és vigasz-
talást nyerjen. Nem hangzatos frázisok, nehézkes kör-
mondatok, hanem a bizalomteljes gyermeki hang, a kere-
setlen bensőség és közvetlenség jellemzik minden mondatát. 

Az imákat bensőségök és a bennök nyilatkozó mély 
vallásos hit mellett előnyösen jellemzik a rövidség és a 
bibliai zamat is. Szerző szem előtt tartotta Idvezítőnk 
figyelmeztetését: mikor pedig imádkoztok, ne legyetek bő-
beszédűek ! Imái rövidek és egyszerűek. A figyelmet nem 
fárasztja terjengős elmélkedésekkel, erőszakolt hasonlatok-
kal, hanem mindig csak a legszükségesebbre szorítkozik, 
s klasszikus tömörséggel, mindazonáltal világosan ad ki-
fejezést a vallásos áhítatnak. Akár a tavasz pompája vagy 
a nyár arany kalászszal ékeskedő napjai, akár az ősz ál-
dásai vagy a tél fagyasztó fuvalma indítják szivét az imára, 
mindannyiszor egyszerű rövid fohászokban fordul a meny-
nyei atyához, kinek gondviselő szeretete és atyai jósága 
örömben és bánatban, jólétben és megpróbáltatásban lel-
két megnyugtatják. Előnyös tulajdonsága továbbá szerző 
művének, hogy vallásos gondolatait igen találóan tudja a 
biblia erőteljes szólamaival kifejezni. A hol csak lehet, 
mindenütt a biblia kifejezéseit használja, a nélkül, hogy 
nyelvezete nehézkessé válnék. Igen szerencsésen válasz-
totta meg ily módon az ima formáját, mert így nemcsak 
a vallásos bensőséget ápolja és fejleszti, hanem a biblia 
ismeretét is elősegíti. Erre pedig nekünk protestánsoknak 
igen nagy súlyt kell fektetnünk, mert a lábrakapott szek-
tárius mozgalmakkal szemben népünket csak úgy leszünk 
képesek prot. egyházunk számára megtartani, ha minél 
inkább bevezetjük a biblia ismeretébe, hogy azzal legye-
nek vértezve az ötletszerű támadások ellenében. 

Az imák mellett énekes könyvünk kedveltebb és gyak-
rabban használt énekeit is közli. Igen szerencsés gondolat 
volt ez szerző részéről, mert így azokra nézve is lehetővé 
tette az éneklést, kik énekes könyvet nem szoktak maguk-
kal vinni a templomba a mi különben elég sajnálatra 
méltó szokás. 

Az »Élo reménység* külső alakja is igen előnyös és 
tetszetős: kis 16-od rész, úgy, hogy mindenki mellényzse-
bében elhordhatja, ára pedig oly csekély, hogy a legsze-
gényebb ember is megszerezheti akár maga, akár gyer-
mekei számára ajándékul. A Franklin-Társulat, melynek 
tulajdonában megjelent, 50, 30 és 20 kros kiadást ren-
dezett igen csinos bőrkötésben Nyomása tiszta és csaknem 
hibátlan. Egy-két sajtóhibára azonban mégis figyelmeztet-
nem kell szerzőt, hogy azokat remélhetőleg minél előbb 
eszközlendő 2-ik kiadásnál kiigazítsa. Ilyen pl. a 12. lap 
10. sorában, a 29. 1. 5. sorában, a 42. 1. 9. sorában talál-
ható érthetetlen zavaró hiba. 

Melegen ajánlom e kis imádságos könyvecskét, mely 
a felvett egyházi énekekkel együtt csak 198 lapra terjed, 
a prot. közönség s különösen lelkésztársaim becses figyel-
mébe, mert ennek terjesztésével hitem szerint hathatósan 
előmozdíthatják gyülekezeteik körében a vallásos hit foko-
zását, s ez által Isten országának terjedését. 

Petri Elek. 



B E L M I S S Z I Ó . 
Evangelizáeió-e vagy belmisszió? 

(Folytatás.) 

II. 
A be lmissz ió i központ i b izot tság nyi la tkozata az 

evangel izáció kérdésében. 

Tudjuk, hogy a németországi protestáns egyházak 
összes belmissziói mozgalmai élén, mint tanácsoló, irá-
nyító testület, a Berlinben székelő kö-ponti bizottság (Der 
Central-Ausschuss für innere Mission) áll. Ezen hatalmas 
munkában forgolódó testületnek figyelmét egyáltalában nem 
kerülte és nem is kerülhette ki dr. Sellnek Kasselben tar-
tott, s általunk a korábbiakban részletesen ismertetett elő-
adása, melyben ő az evangelizáció munkáját állítja erő-
sen előtérbe, bizonyos mértékben rovására a belmisszió 
egyszerű munkásainak. 

Ezen irányzat ellen emelte föl tehát szavát a köz-
ponti bizottság következő, tárgyunkat illetőleg rendkívül 
fontos, de általában is igen érdekes nyilatkozatában. 

Az evangelizáció kérdéséhez. 

Vonatkozással a kasseli belmissziói kongresszuson 
»A világiak egyházi tevékenysége Isten országában, annak 
szükséges volta és korlátai* cím alatt kifejtett s a kon-
gresszus által jóváhagyott tételekre: a mi külső tagtár-
saink és a velünk kapcsolatban álló egyletek képviselői 
nagyobb köreinek egyetértésével megkísértjük az evange-
lizáció kérdéséhez való állásunkat a következő tételekben 
előadni. 

1. 
A belmisszió a maga előállását azon szükségnek 

köszöni, a mely szerint a nagy tömegeknek az egyháztól 
és Isten igéjétől való elidegenedésével okvetetlenül szembe 
kell szállani. Eleitől fogva azt tartotta feladatának, hogy 
a keresztyéni szeretet munkái által, melyek lényegi tartal-
mát képezik, necsak a külső bajokon segítsen, hanem 
azzal minden időben összekapcsolja a Krisztusról való 
bizonyságtételt is, és ez által az egyháztól elidegenedette-
ket ismét visszanyerje. 

2. 
Azon lelki ráhatás, mely azért a keresztyén szere-

teti tevékenység különböző ágaival összeköttetésben eleitől 
fogva gyakoroltatott, a belmisszió hivatásos munkásai és 
szabad segéderői részéről, szükség és alkalom szerint 
olykor-olykor Isten igéjének hirdetésére is kiterjed. így 
volt ez nevezetesen a városi misszióknál és a vasárnapi 
iskolákban. Épen így feladatának tekintette a belmisszió 
oly intézmények létesítését, a melyek által a rendszeres 
egyházi gondozást időszakonként nélkülözőknek, mint pl. 
a Hollandia-járóknak és a vasúti munkásoknak az ige 
prédikálásával és a lelki gondozással utánok menjen. 

Jegyz Hollandia-járók — Hollandsgánger-ok munká-
sok, napszámosok, kik egyes németországi vidékekről a 
tavaszi munkák elkezdésekor Hollandiába mennek, hol a 
földek munkálása által néhány hónapon át tisztességes 
keresethez jutnak. A belmisszió tehát utánok megy ezen 
földi munkásoknak is, hogy a külföldön el ne veszítsék 
egyházuk és hazájuk iránti szeretetüket. Cs. L.) 

3 . 

El kell azonban ismerni, hogy a szükség, mely ab-
ban áll, hogy a lelkészi hivatal és az egyházközségek 

egyéb szervei nagy néprétegeket nem érnek többé, és nem 
érhetnek többé el, a nagy városok tömeges gyülekezetei-
ben, de több vidéki gyülekezetben, valamint a diasporai 
kerületekben is oly fokot ért el, hogy azt azon alkalmi-
lag kisegítő munkálkodással, meg a belmisszió műveiben 
rejlik, leküzdeni többé nem lehet. 

4 . 

Ezen szükség legyőzése végett Isten igéjének rend-
kívüli módon való hirdetésére van szükség. Az Isten igé-
jének ezen, nem a helyi lelkészi hivatalhoz, sem a rendes 
gyülekezeti isteni tisztelet helyéhez és formájához nem 
kötött, hanem a viszonyok különbözősége szerint szabadon 
alakuló nyilvános hirdetését evangelizációnak nevezik. 

5 . 

Bár ilyenformán az evangelizációt a belmisszió egyik 
jogosult munkájának kell elismerni, mégis egy teljesen 
külön helyet foglal az el ennek ágazatai között. Mert míg 
a belmisszió főbb munkái, nevezetesen a diakoniának, 
valamint a mentő és megőrző szereteti tevékenységnek 
széles körei, valamint a társadalmi életformáknak az evan-
gélium szellemével való átjáratása az egyház hivatalos 
működése mellett is folyton megtartja a maga jogosultsá-
gát: addig az evangelizációt mindig csak mint szükségben 
segítőeszközt kell tekinteni, mert helyére, mihelvest az csak 
lehetséges, alapelvileg a szervezett egyház működésének 
kell lépnie. 

6. 
Minél kevésbbé tagadja meg az egyház azon jogát és 

kötelességét, hogy a rendkívüli szükségekkel az evangeli-
záció útján is szembe szálljon: annál eredményesebben, 
annál nagyobb nyomatékkal és sikerrel léphet föl azon 
szektáskodó üzelmek ellen, melyek az evangelizáció neve 
alatt itt és ott gonosz módon előtérbe léptek, és az evan-
gelizációt annál könnyebben vezetheti áldásos utakra. 

7 . 

Az evangelizáció egészséges alakulásához szükséges 
dolog, hogy az a maga tevékenységével az egyház törté-
nelmileg fejlődött rendelkezéseit ne törje át, és azok mellé 
ne állítsa magát oda önállólag. Sokkal inkább arra töre-
kedjék. hogy az egyháznak szolgáljon, annak szervezetébe 
illeszkedjék be, és a rendszeresen beállított lelkészi hivatal 
tevékenységének támogatása által a gyülekezeteket segít-
sen építeni. 

8. 
Az legyen azért az általános szabály, hogy vala-

mely gyülekezetben vagy e gyülekezetek valamely köré-
ben való munkálkodását csak a lelkészi hivatal és ezzel 
együtt az egyházi gyülekezeti orgánumok meghívására 
vagy legalább ezek beleegyezésével fejtse ki. A hol rend-
kívüli szükségek fenforgása esetén az ilyen egyházi evan-
gélizáció berendezése elé elhárítbatlan akadályok tornyo-
sulnak, ott a keresztyén lelkiismeretre kell bízni azon 
kérdés eldöntését, hogy vájjon valamely formában jogosult 
leszen-e a föllépés. De annyit legalább is meg kell köve-
telni, hogy ilyen helyen az evangelizációt ne más, mint 
valamely egyházilag elismert belmissziói közeg rendezze 
be és vezesse. 

9 . 

Az evangélisták áldásos tevékenységének benső elő-
föltétele abban áll, hogy ők szilárdul és tisztán az egyház 
hitvallásában álljanak, és kellő képesség, szellemi józanság 
és érett keresztyén jellem mellett a népies építő beszéd-
mód adományával kiváló mértékben rendelkezzenek. 



10. 
Az evangélistái tevékenység kifejtésére alkalmas sze-

mélyiségek gyanánt mindenekelőtt különösen az erre kü-
lönös adományokkal bíró lelkészeket és lelkészjelölteket 
kell tekinteni. De az arra alkalmas világiak sem utasítan-
dók el, sokkal inkább a lelkészi hivatal egyik feladatának 
kell azt tekinteni, hogy a lelki gondozás útján a nemlel-
készeknél is ismerje föl az evangélistái tevékenységhez 
megkívántató adományt, s megismervén, ébreszsze föl és 
különös ráhatás és ápolás által fejleszsze ki azt. 

11. 
Hogy vájjon fog-e sikerülni külön intézetekben oly 

evangélisták képezése, kik a reájok váró követelményeknek 
képesek lesznek megfelelni: azt majd a tapasztalatnak 
kell megtanítania. Az ilyen intézeteket a legfelsőbb egy-
házi hatóságnak mindenesetre el kell ismernie, és azon 
tartományi egyház felügyelete alatt kell azoknak állaniok, 
melynek területén felállíttattak Vezetőiknek mindenekelőtt 
arra kell törekedniük, hogy a theologiai félműveltségnek, 
valamely hamis külön állástudatnak és a lelki gőgnek az 
intézeti képzéssel egybekötött veszélyét növendékeikkel 
már jó előre kikerültessék. Egy ilyen intézet elvégezésé-
ről szóló bizonyítvány magában véve ne tekintessék arra 
nézve elégnek, hogy birtokosát az evangélistái tevékeny-
ség gyakorlására, mint alkalmas egyént, törvényesítse, 
vagy hogy neki evangélista nevet adjon. 

12. 
A hol az evangelizációt valamelyik gyülekezetben 

berendezik, a rendszeresen beállított lelkészi hivatal és a 
gyülekezeti orgánumok kötelessége leend az egész egyházi 
gyülekezeti életnek őket megillető felügyeletét azon is ki-
terjeszteni. Ezen felügyelet gyakorlásánál a lelkészi hiva-
talra tartozó lelki -gondozásba való minden beavatkozást 
határozottan vissza kell utasítani. 

13. 
Az evangélistái működés elé álló nagy követelmé-

nyek és az azt fenyegető nagy kísértések mellett kívána-
tos, hogy azt rendszerint ne valamely állandó hivatal, 
hanem átmeneti feladatok végezésének formájában gya-
korolják. Az olyan lelkészeknek, kik ezen munka végezé-
sére meghivatnak, rendes lelkészi állomásukra való vissza-
térésük által mindújra új erőt és tapasztalatokat kell 
gyüjteniök. Az olyan nem-lelkész, ki rendes polgári hiva-
tássalnem bírván, csak alkalmilag végez evangélista-munkát, 
a rendes hivatás szükséges és szilárd talaját valamely 
egyházközség keresztyén szereteti munkájának szolgála-
tában, vagy valamely belmissziói munkában találhatja föl 
legjobban a maga részére. 

14. 
Nem tévesztendő össze az evangelizációval, ha nincs 

ezzel együtt a rendes lelkészi hivatal hatásának kiegészí-
tésére szolgál is, az Istenige kisegítő osztogatása a ma-
gánházakban, a betegek ágyainál, a keresztyén egyletek-
ben, valamint a bibliai órákon és az épülés végett összejött 
gyülekezetekben, a mint az egyes gyülekezetekben a hivő 
körök egybegyűjtésére és erősítésére kívánatos és sok 
tekintetben szükséges is. 

15. 
Ezen tevékenység természetesen csatlakozik egyszers-

mind a keresztyéni szereteti tevékenységnek a gyülekezet-
ben gyakorolt minden hivatásához (pl. a városi misszio-

náriusnak, a gyülekezeti diakónusoknak, a munkás-otthonok, 
a menházak házi atyáinak stb. munkájához), valamint az 
iskola-tanító teendőihez is. Csakhogy azt, a maga saját 
hivatása mellett, minden szellemileg érett gyülekezeti tag 
is folytathatja. 

16. 

A belmisszió ezen tevékenységének is, mint az egy-
házi gyülekezeti élet egészséges nyilatkozatának abban kell 
jelentkeznie, hogy a lelkészi hivatalhoz lehetőleg csatla-
kozzék. 

Berlin, 1889. július 30. 
A belmissziói Központi választmány nevében: 

Dr. Weisz. 
(Folyt, köv.) Csiky Lajos. 

B E L F Ö L D . 

A nagybányai egyházmegye közgyűlése. 
A nagybányai evang. ref. egyházmegye nyári köz-

gyűlését augusztus 27-ik napján Sárköz-Újlakon tartotta 
Bencsik István esperes és gróf Dégenfeld Sándor egyház-
megyei gondnok elnöklete alatt. Az esperesi jelentés fel-
olvasása után Gergely Károly egyházmegyei főjegyző ol-
vasta fel gr. Dégenfeld Sándor gondnok alapító levelét, 
ki ezer forintot fizetett be az egyházmegye közpénztárába 
millenniumi alapítvány címén, oly feltétel alatt, miszerint 
annak évi kamata a nagybányai reform, egyházmegye 
csekély népességű, kis egyházai közterheinek fedezésére 
fordíttassék. A közgyűlés éljenzéssel fogadta s a főjegyző 
pedig lelkes szavakban köszönte meg a nemes gróf újabb 
áldozatkészségét. 

Nagy vitára adott alkalmat a közgyűlés több tagjai 
által beadott azon indítvány, miszerint az egyházmegye 
ne Nagy-Bányán, az egyházmegyének épen végpontján, 
hanem a központon, Szatmáron tartsa közgyűléseit. A 
közgyűlés abban állapodott meg, hogy e kérdést az egyes 
egyházak szavazata döntse el. 

Egyházkerületi képviselőül a következő három évre 
egyházi részről Gergely Károly főjegyző, világi részről 
Torday Imre tanácsbiró választatott el. 

A misztótfalusi, nemzetiségi szempontból igen fontos 
leányegyháznak anyásítása engedélyeztetett, annyival is 
inkább, mivel az iskola államosíttatván, felekezetünknek 
jelenleg sem papja, sem tanítója nincs e végponton. 

Megbotránkozással vette tudomásul a közgyűlés Bö-
szörményi Zsigmond tanácsbiró azon jelentését, miszerint 
a józsefházi lelkész és gondnok hazulról eltávozott, a mi-
dőn az általuk templomalapra az egész országban gyűjtött 
pénz számadásainak megvizsgálására megjelent a küldött-
ség. Midőn más határnapot tűzött ki a küldöttség, a gond-
nok megírta, hogy ne is jöjjenek őszig, mert otthon nem 
találják. Az egyházmegyei ügyész indítványára kimonda-
dott, hogy ha a küldöttség az egyházban ismét megjelen-
vén a pénz elsikkasztásának jő nyomára, az esetben a 
lelkész és gondnok a világi törvényszék elé állíttatik. 



A bírósági gyűlésben Császy Bálint mikolai főgond-
nok és 20 éven keresztüli egyházmegyei tanácsbiró fegyelmi 
ügye tárgyaltatott. Nevezett főgondnok a tavaszi egyház-
megyei és egyházkerületi törvényszéken azt követelte, hogy 
a hét évvel ezelőtt választott mikolai lelkész választása 
semmisíttessék meg, mivel lelkész neki úgy engedte át fele 
fizetését tevő 75 hold papi birtokát, melynek évi jövedelme 
300 frt volt, hogy annak fele az egyházé, fele pedig az 
övé legyen. Miután kimutatta, hogy ő három éven át bírta 
a földet, de érte lelkésznek egy krajcárt sem adott, mind-
két fórum a családos lelkészt állásától elmozdította. A vesz-
tegetés bebizonyultnak vétetett annyival inkább, mivel Császy 
Bálint egyházmegyénk éveken keresztüli elnöke azt állí-
totta, hogy a lelkészválasztáskori presbyterek azért sza-
vaztak, mert az egyház meg lett vesztegetve. A főgond-
nok nyilatkozata alapján fegyelmi eljárás alá vont pres-
byterium tagjai közül nyolcan arra esküdtek meg, hogy 
ők azért szavaztak, mivel a szomszéd községben született 
lelkészszel és annak apjával ismeretségben voltak. Bár 
Császy Bálint megesküdött, hogy ő vesztegetést elfogadta, 
a bíróság még most sem ítélte el, hanem elrendelte a 
még ki nem hallgatott négy presbyter kihallgatását. Az 
egész községben egyetlen ember nem akadt, ki azt mondta 
volna, hogy ő anyagi érdekből szavazott. Császy Bálint 
kért lelkész atyjától ezer forintot, de mivel az egy kraj-
cárt sem adott, az élet gonoszságaival ismeretlen, tapasz-
talatlan ifjú lelkésztől kivette földjét haszonbérbe, de mivel 
nem akart fizetni, a szatmári járásbíróság által tiltatta el 
földjének használatától az 1893-dik év tavaszán. Nagy 
érdeklődéssel várja az egész egyházmegye, hogy lelkész 
és egyház fegyelmi eljárás alá vont tagjainak ártatlansága 
kiderülvén, a konventi bíróság szintén meg fogja-e semmi-
síteni az 1889. nov. 10-én történt választást. Az egész 
dologban legérdekesebb, hogy Császy nem szavazott a 
megválasztott lelkészre, sőt jelölése ellen is mindent el-
követett. 

A közgyűlés után tartott értekezleten elhatározta-
tott, hogy egyházmegyénk gyülekezetei a megüresedett 
egyházkerületi főgondnoki állásra szavazataikkal gr. Dégen-
feld József megválasztatásához járulnak. X. Y. 

Levél Török-Szentmiklósról. 
Nagytiszteletű szerkesztő úr! Legyen szabad nyil-

vánosan is, és pedig sok százak nevében köszönetet mon-
danom szeretett tanártársa dr. Szabó Aladár úr, nagvra-
becsült barátom iránt, ki mult hó 29—30-án igen épü-
létes alkalmakat szolgáltatott sokunknak. Első napon este 
az I-ső földmívelői körben, melynek 370 tagja közt 352 
református s melyben az istenkáromlás tiltva van, vallá-
sos estélyen este 7-kor tartott szabad előadást a nagy 
teremben, hol a közönség megelőző, fisharmonium melletti 
ének után olykor könyekig meghatva avagy jóleső mosolyra 
derülten hallgatva épületes történetekkel is fűszerezett, 
lebilincselő előadásán, melynek eredménye az evangelium 
iránti meleg szeretet, hihetőleg hathatós fokozásán kívül 

azon örvendetes tény is volt, hogy a teremben két pon-
ton előkészített adakozási helyen a most őszszel szerve-
zendő »Ifjúsági egylet* javára jelentékeny összeg folyt be. 
Ha ehhez számítom azon 60 darab új-testamentomot s 
mintegy 20 forint ára vallásos könyvet, miket ugyanazon 
célra ugyanő küldetett a Hajnal-alapból, úgy köszönet-
nyilvánítással lehet őt ama nemes célunk jelentékeny elő-
mozdítójául tüntetnem fel. 

Másnap délelőtt nagy gyülekezet előtt, szívből szív-
hez hirdette prédikációban az élő Krisztust. Megrázkódtató, 
megindító, tettre keltő szeretetmunkákra indító volt ez 
evangeliumhirdetés, midőn látnom lehetett, hogy nem keve-
sen férfiak is könyeztek, pedig nem árvák s özvegyekről 
szóló volt a megindító elem beszédében. Nem kétlem, hogy 
ez igehirdetés erőteljes hatása tanúbizonyságának tekint-
hettem egyelőre azon poenitentialis, köznapi nagy gyüle-
kezetet is, mit egyik-másik reggelen az Úr elé járulás 
szent óhaja egybegyűjtött. 

Még délelőtt 11-kor az evangelium buzgó hirdetése 
iránti szerelmétől indítva, gyermekprédikációt is tartott 
a templomba felgyűlt néhány száz iskolás és iskolahagyott 
növendék előtt imázva velők szívből, kérve — figyel-
müket lebilincselő kérdezgetések s beszőtt történetek után 
— a szüleik iránti engedelmességre, a Jézus iránti szere-
tetre s a bibliaolvasás mielőbbi gyakorlására. 

Aznap délben jó alkalma nyilt vidékünk evang. ref. 
intelligentiájával, köztük a mi méltó dicsekedésünk tár-
gyával, Horthy István úrral, megismerkednie közebéden, 
hova megyénk egyetlen kormánypárti képviselője melletti 
tüntetésre bevonult nagyszámú közönség gyűlt össze a 
beszámoló beszéd után. 

Délután 4 órakor a szeretet-egyesület közgyűlésén 
segített megértetni s szívleltetni az ifjúsági egylet áldásos 
voltát és ezen alkalommal bemutatott szabályzatát, mely 
ott az egyesület részéről megszavazott segély mellett a 
végből lett tárgyalva, hogy az egyesületi tagok ez irány-
bani szeretetmunkára, az ifjak buzdítására s az egylet-
nek megnyerésére serkentessenek s így indított mozgalom 
után legyen az egylet az egyháztanács védszárnyai alá, 
illetve támogatására beajánlva. 

Előbb is, de itt különösen igen szeretetteljes ová-
cióknak volt tárgya; itt is és másnap az egyesületi sze-
retetház meglátogatása alkalmából egyes megteljesedett 
szivek imája is hangzott el érte hallatára s kísérve az 
igaz megindultság könyeitől. Ezeken kívül ki élő-szóval, 
ki írásban fejezték ki sokan biblikus stylusban áldáskivá-
nataikat. 

Hallgassa meg a kegyelem Istene a hivő szivek 
szeretetből fakadó fohászait. Az élő és ható ige különböző 
hirdetése által felkeltett hála sugallta azokat, teljesítse be 
a jó Isten bő áldásival és segélje felekezetünk fényes 
jövőjeért égő szeretetének munkáiban előbb s előbb kitar-
tással, kivánt sikerrel! 

Nt. úrnak tisztelő híve s szerető testvére 
Török-Szentmiklós, 1896. szeptember 5. 

Kutas Bálint. 



N E K R O L O G . 

Kiss G y ö r g y . 
1858—1896. 

Ne legyen elhallgatva e b. Lap igen tisztelt olvasói 
előtt se a gyászeset, mely a jóravaló emberekben sze-
gény embervilágot egy jóravaló emberrel ismét szegényebbé 
tette. F. év augusztus hó 3-án egy velőkig ható jajszó 
hangzott fel a nagyszalontai reform, egyházmegye szakáli 
kisded egyházának ároni házában, egy jajszó, mely e ház 
gyászba öltözött jó anyának szivéből származva ezt fejezte 
ki: »Jaj most nekem, bizonyára özvegyasszony vagyok, 
az én férjem meghalt* (II. Sám. XIV: 5.). Mellette levő 
három kiskorú árváinak sírása mintha ezt mondta volna: 
»Árvák vagyunk atya nélkül, a mi anyánk özvegy« (Sir. 
v: 3.). A közeli rokonságnak, a helybeli magyar és román 
ajkúaknak, a vidéki sok jó ismerősöknek, s az egész 
egyházmegyének szivén átnyilalott e jajszóra a valótlan-
nak hitt. de szomorú valónak bizonyult nagy és mély 
részvétre indító gyászhír: »Meghalt Kiss György* a sza-
káli jó tiszteletes úr, »az a jó fiatal ember nincs többé!* 
Bizonyára vannak ezen Lapunk olvasói közt is, a kik a 
váratlanul elhunyt jó emberről, jó barátról részvéttel em-
lékeznek meg velünk a következőkben : Boldogult lelkész -
társunk származását vette Komádiban 1858-ban. Kiss 
György idős tanító, és néhai Pálfi Ilona kedves szüleitől. 
A kornádi elemi iskolából kikerülvén, Debrecenben . vé-
gezte gimnáziumi és theologiai tanulmányait, s a lelkész-
képességi vizsgák után 1885-ben nyolc hónapig szülőföld-
jén segédlelkész, ezután helyetteslelkész lett Szakálban, 
hol 1887-ben egyhangúlag rendes lelkészszé választatott, 
mely állását a tanítósággal együtt közelismerést érdemlő 
fáradhatatlan szorgalommal, buzgósággal töltötte be kilehc 
éven át, haláláig. Lelkészi és tanítói munkásságának leg-
szebb, legmaradandóbb emlékei az 1890-ik évben épült 
szakáli csinos kis templom, és a kedves kis lelkészi lakás, 
az iskolával, mely 1894-ben már szintén felépíttetett. Az 
elhunytnak, az ő rövid, de áldásos munkájának legszebb 
emlékkövei az új épületek, mert ezeket egy 45 családból 
álló szakáli kisded egyházban csakis az ő : nélkülözések 
közt is lankadatlan lelkészi buzgósága, sok utánjárása 
létesíthette, így növelhetvén nagyon kevés magyar, több 
román lakostársainak, jó ismerőseinek adományaiból a 
megvolt 2500 frt építkezési alapot az építkezés költségeit 
fedező nyolcezer forintnyi összegre. Munkásságának sike-
rét elősegítette jó szive, melylyel mint mindenkivel úgy 
görög-katholikus lelkésztársával oly áldott viszonyban élt, 
a mi két egvhelyen szolgáló ref, lelkész békés viszonyá-
nak is dicseretére válnék. Jó lelkével, megnyerő szives 
modorával a román szülék gyermekeit is megnyerte több-
ször kitüntetett, megjutalmazott nemzeti missziót is szol-
gáló iskolájának . , . Szerető szivének engedett utoljára is, 

mert négy fitestvérének látogatására tett útjában kapta 
az agybajt, melynek egy hétig tartó néma kínos fájdal-
maitól csak a halál váltotta meg aug. 3-án délben, élete 
38-ik, lelkészkedése 10-ik, boldog házassága kilencedik 
évében. 

Házasságra lépett volt ezen korán elhunyt kartár-
sunk 1887-ben, debreceni törvényszéki biró Konrád Sámuel 
úr és Illésy Emilia kedves leányával, Konrád Ilonával. 
Rövid kilenc évi békés házaséletöket megáldotta az Ür 
három gyermekkel, kik a még most általok alig érzett, de 
nevekedésökkel általok mindég jobban érzendő pótolhatat-
lan veszteség fájdalmának enyhítését a jó apa sírja felett 
bús özvegységre jutott jó anyjukkal együtt, attól várand-
ják, a ki az árvák és özvegyek jó Atyja, hűséges gyámola. 

Kedves halottunk temetése a helybeliek s vidékiek 
nagy és igaz részvéte mellett aug. 5-én volt. Megindítóan 
prédikált felette életében ker. komája Márk F. okányi lel-
kész Jel. XIV: 13. alapján a hű szolga jutalmáról. A 
sírnál a lelkészi és tanítói kar gyászéneke után Kozma 
Zsigmond m.-sasi ref. lelkész mondott rövid, hitben meg-
nyugtató beszédet és fohászt, mely elhangozván, mikor 
az egyházközség, a rokonság, a barátság koszorúival 
rakott koporsóra sírhant domborult, akkor az ég elborult, 
síró szél támadt, s vitte szárnyain a hazafelé menő gyá-
szolók ajkáról e kérdést: »Te pásztor nélküli nyáj, te kis 
szakáli egyház, ki tölti be eltemetett jó lelkészed helyét 
ma, mikor nagyobb lelkészségért is oly kevesen lelkesül-
nek igazán?* A derengő égből az idegenek közé ékelt 
elhagyatott nyájnak mintha e válasz hangzott volna alá: 
»Ne félj te kicsiny sereg, nem hagylak el tégedet, én 
vagyok ama jó pásztor . . . A te jó Istened « 

A gyászoló rokonsággal nyugtasson meg mindnyá-
junkat a minden vigasztalás Istene azon hitben, hogy ez 
a szolga, a ki minden feltűnési vágy viszketege nélkül 
dolgozott szerény, de fontos munkakörében, s így volt 
hű a kevesen, az örvend halála után az ő Urának örö-
mében, Hosszabb élet szolgálatával felérően áldásos rövid 
földi életét felváltotta az örök boldog, a lelki élet. Nem, 
nem válunk el egészen és végképen a sírnál. Lélekben 
gyakran találkozunk mi, a kik itt egyek voltunk, a koporsó-
nál erősebb az önzetlen, az igazi szeretetben, A viszont-
látásig, a boldog feltámadás hajnaláig virraszszon te hü 
szolga és barát csendesen nyugvó porhüvelyed síri éjje 
felett a le jó, hü és áldott emlékezeted! D. Gy. 

IRODALOM. 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténetéből a negyvenötödik füzet fekszik előttünk, mely 
Miksa király uralkodásának utolsó idejét és utóda Rudolf 
királynak első éveit beszéli el. E füzet is gazdag képdísz 
tekintetében. Műmelléklefe Bethlen Gábor tudósai körében 
című, Madarász Viktor festette szép és hatásos kép, továbbá 
a következő illusztrációk vannak benne: Báthory István 
vértje es sisakja. — Rudolf király arcképe és aláírása. — 
Csata Sziszek mellett 1593-ban, Szinán basa. —- Fülek 



megvétele 1593-ban. —Győr ostroma 1594-ben, Hardeek 
Ferdinánd gróf. — Hardeek gróf kivégzése. Komárom ost-
roma 1594-ben. — Báthory Kristóf arcképe és aláírása, 
Báthory István lengyel király ezüst érme, Báthory Zsig-
mond emlékérme. — Báthory Zsigmond aláírása, Báthory 
Zsigmond arcképe. A nagybecsű történeti munka a Lam-
pel-féle(Wodianer F. és fiai) cég kiadványa. 

E G Y HÁ Z. 
Egyházkerületi gyűlés. A tiszántúli egyházkerület 

f. hó 8-án Debrecenben tartott rendkívüli közgyűlésén a 
Vályi János halála által megüresedett főgondnoki állás 
betöltéséről akként intézkedtek, hogy a presbyteriumok 
szavazatai október 10-ig adandók be; ha az első szava-
zás nem vezet eredményre, november 1-ji határidővel 
második szavazás rendelendő el. Az őszi kerületi gyűlés 
nov. 3-án tartatik, a mikor Vállyi János emlékére gyász-
ünnepély rendeztetik, melyen az emlékbeszédet Szabó J. 
esperes tartja. Ezek elrendelése után a gyűlés értekezletté 
alakult át, melyen Tisza Kálmán főgondnok-helyettes és 
Kiss Áron püspök melegen ajánlották a jelen voltaknak, 
hogy egyetértő választásra törekedjenek. A hivatalos érte-
kezlet után azonban két magánértekezlet tartatott, hol 
egyik párt gróf Dégenfeld József főispánt, a másik Thaly 
Kálmán országgyűlési képviselőt jelölte a főgondnokságra. 

A pestmegyei ág. h. ev. esperesség minap tar-
totta évi rendes közgyűlését. Ez alkalommal az esperes-
ség nevében Török József foesperes melegen üdvözölte 
báró Podmaniczky Géza felügyelőt, kit ő felsége valóságos 
belső titkos tanácsossá kinevezett. Ünnepi színezetet nyúj-
tott a gyülekezetnek azon megható momentum, midőn a 
rákos-palotai egyház közönsége nevében, annak kiküldött 
bizottsága, Török József főesperesnek tisztelete jeléül (azon 
minősithetlen támadásokkal szemben, melyekkel a bruta-
litásai miatt elcsapott rákos-palotai tanítónak, Laszip János-
nak rokonsága illette), egy arany billikomot nyújtott át. 
A Laszip tanitó esetéből kifolyólag a közgyűlésen azon 
elvi fontosságú határozatot mondotta ki, hogy az iskolá-
kat ezentúl ne csupán egy lelkész, úgynevezett körlelkész 
vizsgálja meg, hanem egy a lelkész mellé adott tanító és 
világi egyháztag ellenőrizze a tanügyet, mi által annak 
kivánja elejét venni az esperesség. hogy az oly kegyet-
lenkedések, mint aminőknek a rákos-palotai iskola volt 
évek hosszú során át színhelye, egyhamar ne ismétlődhes-
senek. — A közgyűlés befejezése után báró Podmaniczky 
Géza esperességi felügyelő az egész gyülekezetet gazdagon 
megvendégelte az »Angol királynő*-ben. 

Templomavatás Mezőtúron. Folyó évi szeptem-
ber hó 20-án, vasárnap délelőtt avatják fel a mezőtúri 
ev. ref. egyház által, a város úgynevezett Újváros részé-
ben épített igen díszes s bármelyik nagy egyházba és 
városba beillő, s körülbelül 75—80 ezer forintba került 
templomot. A templomon, az egyik lelkész, Turgonyi L. 
indítványára, kinek e templom építése körül is elévülhe-
tetlen érdemei vannak, márványba bevésve ez a felirat 
áll: »Megtartó Istenünk Dicsőségére Hazánk Ezeréves Fen-
állása Emlékéül 1896*. Az Ev. Reformált Gyülekezet. A 
felavatási ünnepély nagyszabású leend. Az egyházkerület, 
egyházmegye, egyházak, iskolák, vármegye, szomszéd köz-

ségek előkelőségei s főemberei; az ev. ref. püspökök, sőt 
a vallás és közoktatási miniszter, államtitkár, s miniszteri 
tanácsosok is hivatalosok az egyház vendégeiül. 

A bihari ev. ref. egyházmegye a napokban tartotta 
közgyűlését Szabó K. esperes és Rifoók Zsigmond főgond-
nok elnöklete alatt Nagyváradon. Az esperesi jelentés benső 
kegyelettel emlékezik meg Válly János egyházkerületi fő-
gondnok elhunytáról; emlékét jegyzőkönyvbe iktatták. A 
jelentés kiemeli továbbá, hogy a valláserkölcsi élet az 
egyházmegyében folyton szilárdul s a tanügy fejlődésben 
van; az eredmény kiváló, bár a tanítóhiány nagy; a baptis-
ták és nazarénusok száma nem szaporodott, sőt sokan 
visszatértek a ref. egyház kebelébe, az egyházpolitikai 
törvények nem voltak rossz hatással, csak az esketéseknél 
tapasztalható anyagi hátrány; a lélekszám szaporodott 313-al, 
a tankötelezetteknek 95% a nyer oktatást; az új építkezé-
sekre 13,259 frtot fordítottak, a kegyadományokból befolyt 
10,484 forint, az egyházmegye által Nagyváradon felál-
lítandó felső-leányiskola ügyében megindított mozgalom 
örvendetes sikerre vezetett, az építést már megkezdték. 
A közgyűlés a jelentést örömmel tudomásul vette s még 
számos belügyet intézett el. 

EGYESÜLET. 
Pályázat vallásos kézikönyvre. 

Az »okor-szigetvidéki egyh. értekezletnek* e becses 
lapok mult évi 51. számában közzétett pályázata kellő 
eredményre nem vezetvén, nevezett értekezlet f. évi aug. 
20-án Baranya-Szent-Lőrincen tartott ülésén, a régi felté-
telek aiatt új pályázat kiírását rendelte el. 

E szerint kívántatik egy oly rövid vallásos kézi-
könyvecske készítése, mely a ref. ker. vallásnak legfőbb, 
legsarkalatosabb igazságait dióhéjban, könnyen érthetően 
adja elő, hogy abból szórványban élő híveink gyermekei 
vallásoktató nélkül, csupán szüleik útmutatása mellett 
főbb hitigazságainkkal megismerkedjenek Önszorgalom útján; 
e mellett minden lehető szokásos oly buzgó rövid fohá-
szokat, melyeket gyermekkorban megtanulva egész élet-
koron át lelki haszonnal mondhassanak; végül házi áhí-
tatosságul egy hétköznapra és egy vasárnapi szép imát, 
kegyes elmélkedés előre bocsátása után. 

A pályadíj 200, azaz kétszáz korona, mely azon-
ban esetleg az elfogadott részek arányában meg is oszt-
ható. Gsak feltétlen becsű mű részesül pályadíjban. 

A mű terjedelme elméleti részében 11/2, az imáknál 
'/2—1 nyomtatott ívet túl nem haladhat. 

A pályadíjat nyert mű az értekezlet tulajdona leend. 
Ujabb kiadás esetén a szerző, esetleg szerzők 20 korona 
tiszteletdíjat kapnak. 

A pályázat határideje 1897. évi március 1. napja. 
Pályaművek bekötve, lapszámozva, idegen kézzel írva, 
jeligés levél kíséretében Bosznal Sándor lelkész, alelnök 
úrhoz Baranya-Sellyén (posta helyben) beküldendők * 

Nagyváty, 1896. szeptember 5. 
Morvay Ferenc, 

az értekezlet elnöke. 

Egyházkerületi egyházi értekezlet lesz Dunán-
túl az egyházkerületi közgyűlés folyama alatt, még pedig 
szept. hó 13-án d. u. 4 órakor. Az értekezlet tárgyai: 

* A hazai prot. lapok nt. szerkesztőségeit e pályázat lénye-
gének közlésére újólag is tisztelettel felkérem. M. F. 



1. Egyháztörténeti értekezés, olvassa Thuri Etele, 2. »Hit-
felekezetünk életjelenségei és teendőink«, olvassa Patay 
Károly; 3. »A gyülekezeti tagoknak lelkészük részéről 
házanként való látogatásának eredete, szükségessége és 
gyakorlásának módja*, olvassa Kis Jóssef; 4. alapszabály-
tervezet megvitatása, illetőleg elfogadása; 5. az egyház-
megyei lelkészi értekezletektől vagy egyesektől még eset-
leg beérkező indítványok. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. A zalai ág. h. ev. egyházmegye 

a Tóth Gyula n.-vázsonyi lelkész lemondásával megüre-
sedett esperesi hivatalra Czuppon Sándor kővágó-eörsi 
lelkészt választotta. — A késmárki ág. h. ev. lyceumba 
Koller Károly nyugalomba vonulása és dr. Losonczy Lajos 
eltávozása folytán megüresedett tanszékekre dr. Pröhle 
Vilmos Frigyes és Szelényi Károly tanárok választat-
tak meg. — A XIII városi egyházmegye új esperesét, 
Weber Samu szepesbélai lelkészt mult héten P.-Felkán 

tartott esperességi gyűlésen iktatták be hivatalába. — Az 
etédi egyházközség lelkészévé Gsía Kálmán papjelölt, a 
m. n. fülpösi gyülekezet lelkipásztorává pedig meghívás 
útján egyhangúlag Kövendi Kálmán torboszlói lelkész 
választatott. Isten áldása legyen munkájokon! — A debre-
ceni ev. reform, főgimnáziumban a magyar-német nyelvi 
helyettes tanszékre több pályázó közül Kecskeméthy Lajos 
szamosfalvi lelkészt hívta meg a fentartó testület. 

P á l y á z a t . 
A sarkadi evang. reform, egyház egy lelkészi jellegű 

fitanítói állomásra f. évi szept. 26-án lejáró határidővel 
pályázatot hirdet. 

Fizetése: 1. 500 forint készpénz az egyház pénz-
tárábólévnegyedenként előre kiszolgáltatva, melyből a jelen 
alkalommal a szept. hónapi helyettesítés költsége gyanánt 
25 forint levonatik. 2. A lelkésztől nyert évi 50 forinton 
felül, az általa végzett temetések alkalmával a stóla. 3. Két 
szobából és konyhából álló szerény lakás természetben. 

Kötelességei: 1. A II. elemi fiosztályú növendékek 
tanítása kerületünk tanterve szerint. 2. A nyéki uradalmi 
iskolában a vallás tanítása hetenként — egy alkalommal 
kimenve — két órán; miért külön 20 forint tiszteletdíjat 
nyer. 3. Kánoni órákon, valamint lelkész akadályoztatása 
esetén a templomi szolgálat s egyéb hivatalos teendők 
végzése. 

Ha a megválasztott tanítói oklevéllel most még nem 
bírna: 1897. aug. l-ig azt megszerezni köteles. 

Pályázók kellőleg felszerelt kérvényeiket alulírotthoz 
küldjék be. 

Sarkad, 1896. szept. 8-án. 
Balog Ambrus, 

1—2 ev. ref. leik. 

Pályázat tanári állásokra. 
Az állam által segélyezett máramaros-szigeti ev. ref. 

főgimnáziumnál pályázat útján két tanári állás töltendő 
be; és pedig: 

1. magyar-latin nyelvi, 
2. németnyelv- és philosophiai tanszék. 
A kinevezendő tanár kötelessége a szakjába tartozó, 

vagy azzal rokon tárgyat 20—21 heti óraszámig tanítani. 
Rendes tanári javadalom ez idő szerint 1100 frt 

törzsfizetés, 200 frt lakbér. Azonban az államhoz az évi 
segély felemelése tárgyában fölterjesztett kérvényünk ked-
vező elintézése esetében e javadalmazás emelkedni fog. 

E két tanszék betöltése a nagymélt. m. kir. vallás-
és közoktatási minisztérium hatáskörébe tartozik. Ennél 
fogva a pályázók felhivatnak, hogy az állomás betöltésére 
jogosított hatósághoz intézett folyamodványukat keresz-
telő levelűkkel, végzett tanulmányaikat, tanári képesített-
ségüket," eddigi szolgálataikat, egészségi állapotukat, véd-
kötelezettségöket, igazoló bizonyítványaikkal együtt 1896. 
szeptember hó 30-áig küldjék be Héder János lyceumi h. 
felügyelő gondnokhoz Máramaros-Szigetre. 

Megjegyeztetik, hogy csak protestáns vallású egyé-
nek kérvénye vétetnek figyelembe; ezek között is előny 
nyujtatik az ev. reform, vallásűaknak, A kinevezett tanár 
az országos tanári nyugdíjintézetnek jogosított és kötele-
zett tagja. 

Állomását a kinevezett tanár ldneveztetése után egy 
hét leforgása alatt, szaktudományához tartozó értekezés-
sel köteles elfoglalni; s a mennyiben alkalmas pályázók 
hiányában tanári oklevéllel nem bíró tanárjelölt nevez-
tetnék ki helyettes tanárul, annak évi fizetése 850 frt 
és 100 frt lakbér leend, egy év alatt pedig tartozik okle-
velét megszerezni, s ha a kívánalmaknak megfelel, akkor 
rendes tanárul tekintetik. 

Kelt M.-Szigeten, 1896. évi szeptember hó 3-án. 
Héder János, 

lyceumi h. felügyelő-gondnok. 

Pályázat tanári állásra. 
A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lyceumnál üresedés-

ben levő classica-philologiai tanszékre ezennel pályázat 
hirdettetik. 

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 frtnyi ötöd-
éves pótlék, mely 300 forintnál magasabbra nem emel-
kedhetik. 

Okleveles tanár hiányában ez állás helyettes tanár 
által fog betöltetni, kinek fizetése évi 800 frt. 

A pályázni kivánó ág. hitv. vagy ev. ref. tanférfiak 
kellően felszerelt folyamodványaikat f . é. szept 30-ig nyújt-
sák be dr. Tátray Gergely lyceumi felügyelő úrnál. 

2—3 A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lyceum felügyelősége. 

HORNYÁN ESZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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A r. katholikusoknak a latin szertartás 
szerinti külön ünnepei. 

A vallás ügyében hozott 1791: XXVI. t.-c. 
végpontja a róm. katholikusoknak azon időbeli 
szokott ünnepeit a közéletben külsőleg megtar-
tatni, illetőleg figyelembe vétetni rendelte a két 
hitvallású evangélikusok által; mi azonban gya-
korlatilag a hazai többi vallásfelekezetekre nézve 
is egyenlően szabályul szolgált. 

Az 1848: XX. t.-c. 2-ik §-ában a törvénye-
senbevett minden hazai vallásfelekezetekre nézve 
különbség nélkül a tökéletes egyenlőség és vi-
szonosság megállapíttatván, ennek kapcsán az 
1868: LIII. t.-c. 19-ik §-ában határozottan kife-
jeztetett, hogy egyik vallásfelekezetnek tagjai sem 
kötelezhetők arra, hogy más vallásfelekezetbeliek 
egyházi szertartásait és ünnepeit megtartsák, 
vagy hogy ezen napokon bárminemű munkától 
is tartózkodjanak. 

Ezekből immár egyenesen az következnék, 
hogy a vallásfelekezet! tökéletes egyenlőség és 
viszonosság az ünnepekre vonatkozólag tényleg 
fennáll a hazában bevett keresztyén vallásfele-
kezetek közt. Azonban sajnos, hogy ez nem úgy 
van a közéletben, mi az alábbiakból kiderül. 

A római katholikusoknak a latin szertartás 
szerint egyházilag fennálló külön ünnepei, a meny-
nyiben szent István király napja, mely augusz-
tus hó 20 ára esik, 1891. évben törvényhozási-
lag nemzeti közünneppé nyilváníttatott, még min-
dig kilencen vannak a Gergely-naptárban kitüntetve. 
Jelesül: 1. vízkereszt (jan. 6.); 2. gyertyaszentelő 
boldogasszony (febr. 2.); 3. gyümölcsoltó boldog-
asszony (márc. 25.); 4. Űrnapja (10-ik nap pün-
kösd után); 5. Péter és Pál napja (június 29.); 
6. nagyboldogasszony (aug. 15.); 7. kisasszony 
(szept. 8.); 9. boldogasszony szeplőtelen fogan-
tatása (dec. 8.). 

Vallásfelekezeti szempontból véve immár 
valósággal jogsérelmet képez az elősorolt kilenc 

tisztán r. kath. ünnepek tekintetében a tényleges 
állapot, mert ezen ünnepek az összes alsóbb és 
felsőbb állami bíróságoknál kivétel nélkül szün-
napokul szolgálnak, a mennyiben az 1840: XV. 
törvénycikk II. része 201. §-nak azon intézkedése, 
hogy a latin szertartású, vagyis tisztán r. kath. 
felekezeti ünnepek még a váltótörvényszékeknél 
is szünnapokat képeztek, a hazai összes bírósá-
gokat újra szervező 1868: LIV. t.-cikk 255-dik 
§-ában egyelőre alkalmazásban hagyatván, máig 
is érvényben áll. Továbbá az idézett róm. kath. 
külön ünnepeken szünetelnek a tudomány- ós 
műegyetemeknél s a felsőbb r. k. tanintézeteknél 
a nyilvános tanári előadások, sőt még a köznapi 
sajtó, az árú- ós értéktőzsdék működése, a ha-
zánkban százakra menő pénz- ós hitelintézetek 
s a vasúti szállítmányok kezelése stb, is szintén 
szünetelnek ós a r. k. külön ünnepek rendszerint 
a köztörvényhatóságok s a római katholikus és 
vegyes vallásfelekezetű községek hivataloskodá-
sánál is figyelembe vétetnek s így a pontos köz-
igazgatást is hátráltatják. 

Világos tehát, hogy a törvényben kimondott 
vallásfelekezeti tökéletes egyenlőség és viszonos-
ság mellett, habár a római, kathol. egyháznak 
egykori uralkodó jellege már rég megszűnt, a 
latin szertartású vagyis tisztán római katholikus 
ünnepek még mindig országos színezettel bírnak, 
s miattok a más vallásfelekezetű honpolgárok, 
kiknek száma pedig a róm. katholikusokét meg-
haladja, nagy rövidséget, sőt gyakran anyagi 
károsodást is szenvednek, a mennyiben a szóban 
forgó ünnepek a polgári és büntető bíráskodás-
nál, melynek csak vasárnapokon ós a keresztyén 
vallásfelekezetek közös nagy ünnepein kellene 
szünetelni, továbbá az oly fontos közoktatásnál, 
a gyorsaságot igénylő árú- és értékforgalomnál, 
a pénz- ós hitelintézetek kezelésénél stb. kilenc 
nappal megrövidítik a hivatalos működést. Továbbá 
figyelembe veendő, hogy a 4—7. szám alatti 
római katholikus ünnepek az év nyárszakára, a 



mezei gazdálkodásnak, úgyszólván, legsürgősb 
idejére esnek, s már ennélfogva magukra a róm. 
kath. honpolgárokra, de általában nemzetgazda-
sági szempontból is szerfölött hátrányosok, mert 
a sürgős nyári mezei munkáknál gyakran csak 
egyetlen kedvező napnak fel nem használhatása 
is helyrehozhatlan kárt okoz, a róm. katholikus 
aratók, részesek, napszámosok pedig a közta-
pasztalás szerint saját nyári ünnepeiken is szü-
netelnek s magukért más vallásfelekezetű mun-
kásokat nem helyettesítenek s a róm. katholikus 
cselédeket saját isteni tiszteleteik látogatásától 
a legsürgősb mezei munkanapokon sem vonhat-
ják el a más felekezetű gazdák; a pénz- és hitel-
intézeteknél pedig csak egy napi, sőt csupán 
néhány órai késedelem miatt is az érdekelt felek 
érzékeny károsodást szenvedhetnek. 

Valóban itt volna tehát már az icleje, hogy 
a Gergely-naptár szerint még fennálló latin szer-
tartású külön r. k. ünnepek, a mennyiben nem 
vasárnapokra esnek, a reájok következő vasár-
napokra tétetnének át, ha pedig ez rövid idő 
alatt kivihető nem volna, ezen felekezeti külön 
ünnepek országos szünnapisága a bíróságoknál, 
a köztörvónyhatóságoknál, s általában a közigaz-
gatásnál, a közoktatási nem r. k. jellegű felsőbb 
ós alsóbb intézeteknél stb. minél elébb eltöröl-
tetnék ; mely kívánsága a nem r. k. magyaror-
szági keresztyén lakosoknak annál méltányosabb, 
mert az ő külön ünnepeiknél, így például a két 
vallásfelekezetű evangélikusok egyik legfőbb ünne-
pénél, a nagypénteknél sem érvényesül a kölcsö-
nösség ós viszonosság. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos, 

Az alkoholizmus veszedelme s az ellene 
való küzdelem. 

II. 
Ily nagy, bár csak röviden rajzolt, veszélyeket rejt-

vén magában az alkoholizmus: feltámad a kérdés, a mint-
hogy sokan fel is vetették, nem lenne e célszerű a szeszes 
italokat, különösen a pálinkát végkép kivenni a forgalom-
ból. »Hiszen, érvelnek az illetők, az alkohol méreg, a méreg 
árulása pedig nincsen megengedve!« Hiszen szólanak azok 
ellen, a kik a szeszfogyasztást az állam rendkívül nagy 
kiadásai miatt fentartandóknak vélik, az állam a népek 
fizikai, szellemi, morális és anyagi romba dőlésén akarja 
pénzügyi egyensúlyát fentartani. E politika immorális, sőt 
nemcsak az, hanem nem is practicus. Mert, szólanak ők, 
a mit nyer az állam a szeszfogyasztáson, annak nagy 
részét ki kell adnia a közegészség javítására, kórházakra; 
meg kell szaporítania a rendőrséget, a katonaságot, a bün-
tető bíróságot. A szeretet nem képes úgy áthatni a tár-
sadalmat, hogy az alkohol okozta özvegyeket, árvákat 

eltarthassuk; a tanítók türelme megszakad az alkohol tá-
masztotta bárgyú gyermekekkel szemben. Ha nem volna 
iszákosság: több jutna ruhára, húsra, iskolára, könyvekre. 
Jólét, béke, elégedettség honolna a családokban, a társa-
dalmakban. A socialismust egy csapással meg lehetne sem-
misíteni. Az ipar, kereskedés, tudomány, művészet, föld-
mívelés csodásan föl virágoznának. Testi, szellemi épség, 
erkölcsi tisztaság, vallásos hit magas fokon állana. így 
gondolkoznak kevesen, mert a nagyobb rész mást mond. 
Némelyek féltik az államokat a szeszes italok kereskedé-
sének megtiltásából származó nagy pénzügyi rázkódástól; 
és ha elfogadják is elvileg az iménti ideális álláspontot, 
tudják, hogy a néperkölcsök átalakulása csak hosszú idő 
alatt történhetnék, s kérdik honnan fedezné az állam ez 
átmeneti idő alatt a maga kiadásait. 

És, teszik hozzá ezek, még az emberi szabadságon 
ejtett sérelem is lenne az élvezet e fontos ágának vég-
képeni eltörlése; az ily radicalis gyógyszer ellen magok 
az emberiség gondolkozói támadnának fel. Mert, folytatják, 
nem az a baj, hogy az emberek egyáltalán itallal élnek, 
mivel ez kis mértékben még gyógyszer is lehet, hanem 
mert azzal visszaélnek. Ily sokféle lévén a felfogás, ter-
mészetes, hogy az alkoholizmussal szemben lefoglalt állás-
pont. is különböző. 

Szóljunk először, a hivatalos, a törvényhozói állás-
pontról, mely a fenti jogi, politikai és bölcsészeti felfogás 
szerint a müveit világon három jogrendszerben nyert ki-
fejezést. Áz egyik a szabadkereskedelmi, a másik a tilalmi, 
a harmadik a concessionalis rendszer. Az első Francia-
országé, Romániáé stb., a második az észak-amerikai 
Egyesült-Államoké, a harmadik Angliáé és a többi művelt 
európai államoké. Nem lehet célom e rendszerek bírála-
tába bocsátkozni, csak annyit jegyzek meg, hogy a szabad-
kereskedelmi rendszer mindenesetre a leghelytelenebb, mert 
a szabadság magasabb elve miatt kevés megszorító intéz-
kedést tartván szükségesnek: egy elvvért feláldozza a 
néperkölcsöt, a mint ezt Franciaország példája bizonyítja, 
mely a tilalmi rendszertől a szabadkereskedés elvére men-
vén át: a fogyasztás, ezzel a népromlás fokozatosan emel-
kedik. Angolország előbb a szabadkereskedelem híve volt, 
s a sok korcsma tönkretette az iskola és templom tekin-
télyét, megalkotta Anglia koldusait, a kik még ma is fenye-
getik a személy- és vagyonbiztonságot, jegyzi meg dr. Fekete, 
ki nálunk e kérdést alaposan tanulmányozta. 

A tilalmi rendszer pedig épen túlszigorúsága miatt 
használ keveset, mert az emberi természet talál módot 
annak kijátszására. E mellett az amerikai tiltó rendszer 
egyoldalú is, mert míg a pálinkafogyasztást a legszigo-
rúbban sújtja, a nép butítását és lomhává tételt eredmé-
nyező sörivásnak a legnagyobb szabadságot enged. 

Leghelyesebbnek látszik tehát az engedélyezési rend-
szer, legalább ez idő szerint. Ez a szabadságot se sérti, 
okos rendszabályokkal az alkoholismus fejlődésének is 
gátat vethet. És a statisztika bizonyítja, hogy az ezt kö-
vető országok a többi jogrendszer híveivel szemben min-
den tekintetben előnyben vannak. Sajnos, hogy kényelmi 



politikai stb. szempontból e rendszert is különféleképen 
fogták fel az egyes államok törvényhozói. Anglia — e 
tekintetben a legkitűnőbb — se emelkedik az alkoholis-
mus elleni küzdelemben a minta törvényhozó államok 
közé; nálunk még Angliával szemben is sok a kivánni való. 
Míg ugyanis vasár- és ünnepnapokon a korcsmahelyiségek 
bezárása a leghatározottabban el nem rendeltetik, míg a 
kiskorúak ivása hatékonyan el nem tiltatik, míg a részeg-
ség, mint ilyen nem üldöztetik, míg a prostitúciót elő-
mozdító személyek ellen szigor nem alkalmaztatik; míg 
magok a korcsmárosok, erkölcs, jellem tekintetében kifogás-
talanabbak nem lesznek, a kik ma egyedül a magok hasznát 
tekintik irányadónak; míg az italok tisztaságára szigo-
rúbban fel nem ügyelnek, mint mindez Angliában okos 
törvényekkel biztosítva van, míg csupán ezekre a csekély-
ségeknek látszó dolgokra ki nem terjed az állami törvény-
hozók figyelme, addig tűrhető állapotot se várjunk. 

Hazánkban ma a munkás hétköznapi keresetét 
vasárnap iszsza el; a vasárnap nem szent nap, hanem 
dorbézolásra van szánva; a gyermek pálinkát iszik, az 
ifjú az iskolából korcsmába megy; a prostitutio óriási 
arányokat öltött. Míg legalább ezekre sújtó törvények nem 
hozatnak: ne várjuk, hogy a munkás sorsa jobbra fordul, 
elégedett lesz; a socialismus kivész; ne várjuk a nemzet-
gazdaság föllendülését; ne várjuk, hogy lesz vallásosság, 
hit, tiszta erkölcs, sikere a tanítói munkának. Semmit se 
várjunk, mert minden törekvés az alkoholisinus iszapjába 
fog fúlni. 

Az előbbiekben szóltam az állami törvényhozás 
által elfoglalt álláspontról és védelemről. Most már még a 
társadalmi védekezést kell megemlítenem. Mert az állam 
mellett a társadalom az, mely leghivatottabban küzdhet 
az alkoholismus ellen. Amaz szigorú törvényekkel, ez a 
szeretet megnyerő és építő munkája által. 

Mondanunk se kell, hogy a társadalmi védekezés-
nek is Anglia a hona; Angiia, a testvéries tömörülések 
hazája. A védekezés mikéntjére nézve a társadalmi Angliá-
ban is megoszolnak a nézetek, épen úgy mint a hivata-
los államokban. Az egyik a kath. párt, ismeretes jelszók-
kal, a szeszes italok teljes kiirtására törekszik; ellenben 
a másik párt, mely a prot. társadalomra támaszkodik, a 
szintén tárgyalt elvek alpján a mérsékletességre tör. Bár 
mindkettő a nemes célt akar bár más eszközökkel: a 
statisztika bizonyítja, hogy nagyobb jövője a prot. párt-
nak van, mely tud számolni az emberi természetben fekvő 
okokkal. Lássuk tehát, mit tesz ott a mértékletességre 
irányuló társadalmi tevékenység. Az angol mérsékletes-
ségi egyesületek élén a legelőkelőbb egyének (nők, fér-
fiak) állanak, s ezek se időt, se fáradságot nem kiméinek, 
hogy céljukat, a mértékletességet elérjék. Meetingeket 
tartanak, hol a védelem módjait beszélik meg. E mee-
tingek a politikára, a parlamentre is igen sokszor irá-
nyadó befolyást gyakorolnak. Angliában évente csupán, 
a mértékletesség ügyében 10,000 nyilvános összejövetel 
is tartatik. Ez általános meetingek mellett tartatnak kisebb 

közönséges meetingek is, hol felolvasnak a mértékletes-
ségről, imádkoznak, énekelnek. Sőt az angol még az ország 
határaival se elégszik meg: tart a mértékletesség érde-
kében nemzetközi konferenciákat, a milyen 1878 óta 
több volt Brüszelben, Párisban, Antwerpenben stb. E mel-
lett van egy speciális mértékletességi irodalom. Könyvek, 
röpiratok, újságok százezrei szólalnak meg ez ügyben. A 
könyvek tudományosak, majd népiesek. Az újságok gyer-
mekek, ifjak majd ismét felnőttek számára szerkesztőd-
nek. Vannak ezeken kívül ifjúsági mértékletességi egye-
sületek, melyeknek az a céljok, hogy az ifjakat már 
korukban mértékletre szoktassák. Angliában 300,000 körül 
jár az ifj. egyesületi tagok száma. Meg kell említenünk a 
menházakat, hol az alkoholtól elzüllötteket okszerűleg 
gyógyítják és adják vissza a társadalomnak. Gondolható, 
hogy az ily nagy arányú társadalmi védelem rengeteg 
anyagi és szellemi áldozatot képvisel, de az angol egyi-
ket se sajnálja; gazdag, szegény mindenki hozzájárul vala-
mivel ; egyik eszével, szívével, másik pénzével. Különben 
az angol indusztriát annak különféle nyilvánulásaival e 
téren el se lehetne mondanunk. 

Elég az, hogy a fáradozás már is óriási eredményt 
mutat. Ujabban az italmérési jövedelmek tetemesen meg-
fogvtak s e felett az állam kormánya egyáltalán nem 
panaszkodik, sőt maga az angol királyné e tény felett 
örömét fejezte ki. Az angol társadalom legalsó rétege is 
annyira át van hatva a mértékletesség ügyéről, hogy lehet 
mondani, miszerint a. korcsmák bezárására vonatkozó moz-
galom, mely pár év előtt az angol társadalmat megmoz-
gatta, egyenesen innen indult ki. 

Most kérdezhetjük: mit tesz a magyar társadalom 
a mértékletesség érdekében ? Ha az állam védekezése is 
mód nélkül hiányos, a társadalom épen semmit se tesz, 
legyen az a társadalom bár csak egy felekezet körére 
szorítva. Megmozdultunk ugyan, mint elől említém, más 
irányban, prot. egyházunk, ifjúsági egyletek, könyvtárak, 
olvasókörök felállítása által az ébredés jeleit mutatja, de 
a mértékletlenség leküzdésére, akár az angolokéhoz ha-
sonló társulatok alakítása, akár az irodalom által alig 
valami, vagy semmi se történik. Igaz, hogy az alkoholis-
mus vészével szemben az állam és a felekezetet nem ismerő 
társadalom együttes működésére van szükség, de ennek 
létesíthetéseig tegye meg az első lépést a prot. egyházi 
társadalom. 

A »Prot. Irodalmi Társaság« népies kiadványaiban 
már is van egy szerény eszközünk, a papság buzgalmá-
ban még nagyobb. Nem kezdhetnénk hasznosabban a 
második évezredet, mint a mértékletesség mustármagjai-
nak vetegetésével. 

Péter Mihály. 



I S K O L A Ü G Y . 

A budapesti theologia megalapítása. 
Részlet szerzőnek »A budapesti theologia múltja és jelene* című 

sajtó alatt levő munkájából. 

(Folytatás.) 

Az erőteljes »Szózat* azonban hivatalosan egyelőre 
nem juthatott el a gyülekezetekhez s ezzel a pesti theol. 
kollégium ügye is egvidőre megakadt. Az Iskolai Bizott-
mány javaslatát ugyanis Polgár Mihály püspök csak rész-
ben fogadta el, a mennyiben a javaslatnak csak a prae-
parandia szervezésére vonatkozó részét foganatosította, 
kiküldvén e célból N.-Kőrösre Török Pál pesti esperest 
és Karika János kecskeméti theol. tanárt. De a javas-
lat ama részét, mely a theologiai kollégium Pestre való 
áthelyezését indítványozza, határozottan ellenezte, a Szózat 
hivatalos körözését egyenesen megtagadta, ellenző indokait 
egy 1852. július 21-én kelt s az esperesekhez intézett 
hivatalos levélben kifejtette, legfőbb okul azt adván, hogy 
ily nagyon fontos tárgyban közgyűlési intézkedést óhajtana 
másfelől; meg a Szózatot közölte a kecskeméti egyházzal, 
mely aztán a maga részéről "Védelmi szózat*-ot szerkesz-
tett s terjesztett fel a püspökhöz, azzal a kéréssel, hogy 
ha az Iskolai Bizottmány Szózata elküldetnék, vele együtt 
az is küldessék meg a gyülekezeteknek; 

A püspöknek e határozott Pest-ellenes magatartása, 
mely főként az ő »kecskemétiségé*-ből származott, nem-
csak a pesti kollégium létrejövetelét akasztotta meg egy 
pár évre, hanem a kedélyek nyugtalanítása mellett még 
inkább növelte a dunamelléki felső oktatás bábeli zavarát. 
Az Iskolai Bizottmány s vele a gondnoki és esperesi kar 
mélyen fájlalta, hogy az »üdvös terv a püspök kecskeméti-
sége kőszikláján megtört«. De azért törvényellenes maga-
tartásra, a gyülekezeteknek a püspök mellőzésével való 
megszavaztatására távolról sem gondolt egyikök sem. Tűr-
tek, vártak, hallgattak, míg jobbra fordulnak az idők. A 
kecskeméti egyház pedig vérszemet kapva a püspök maga-
tartásából, tovább packázott az Iskolai Bizottmánynyal, 
csúfosan huzalkodott a cs. tanügyi kormányzattal, a miért 
ennek 1854. március 24-én (5980. sz.) kelt rendeletével 
»rendetlenkedése és féktelensége miatt* keményen meg-
rovatott, s a püspök utasítást nyert, hogy megfékezésére 
szükség esetén a polgári hatalom közbelépését is igénybe 
vegye. Másfelől meg a theologiai intézetével mind mosto-
hábban és mostohábban bánt, fentartására egy krajcárt 
sem áldozott, a theologus ifjakat a rozoga ó-épületbe zsú-
folta, a hol ők >télben fáztak, nyáron áztak*, sőt még tan-
termet is csak kettőt bocsátott a négy osztályból álló 
theol. intézet használatára.* A gimnázium szervezésére 
sem tett egy érdemleges lépést sem. A jóindulatű Polgár 
püspököt is a legnagyobb zavarba hozta a kecskemétiek 
nembánomsága, eszmétlenül kapkodott fühöz-fához. Elő-

* Lásd Karika János levelét Török Pálhoz, Török P . : Korraj-
zok 40. 1. 

ször egyházkerületi »kormányzati bizottmány«-t szerve-
zett gróf Teleki Sámuel elnöklete alatt s ennek hozzájá-
rulást kisértette megnyerni ahhoz, hogy az iskolaügy ren-
dezése végett egyházkerületi tanácskozmányt tartsanak. 
De a bizottság 1852. dec. 18-án egyértelműleg kimon-
dotta, hogy > miután törvényes autonomiánk megsértése 
nélkül jelenleg szabályszerű gyűlést nem tarthatnánk s 
annak tartását most semmi halaszthatatlan ok nem sür-
geti, a kerületi gyűlés tartásának sem helyét, sem szük-
ségét a mostani körülmények között nem látjuk*. Ebbe 
először maga a püspök is bele nyugodott és 1853. január 
16-án kelt s mindegyik espereshez megküldött hivatalos 
levelében a korm. bizottmány javaslataihoz ezt a megjegy-
zést teszi: >Ezekhez én is hozzájárulásomat nyilvánítom.* 
De azért a püspök, ügy látszik a kecskemétiek unszolá-
sára, 1853. jűnius 13—17. napjaira mégis gyűlést hívott 
össze, azt az esperesek privát ellenzése mellett a világiak 
részvétele nélkül (Sárközy Kázmér, Magyari Kossá S., 
Szilassy György csak azért jelentek meg, hogy az 1851. 
május 5-iki super-tanácskozmány példája szerint ismét 
feliratot indítványozzanak őfelségéhez a Haynau-féle ren-
delet ellen) csakugyan megtartotta. A gyűlésen sok tár-
gyat intéztek el, közben a püspök egyik esperes kemé-
nyebb felszólalására hivataláról le is mondott s a gyűlés-
termet odahagyta, de az esperesi kar kértére másnap 
ismét elfoglalta elnöki s püspöki székét. Ülés végén, miután 
vagy 106 tárgyról határoztak, sort kerítettek a felségfolya-
modványra is, melyben a normális gyüléstartás vissza-
állítását kérelmezik, mert a Haynau-féle gyűlésekben »be-
schrankt, gehemmt* van az egyházkerület s »rechtkraftig* 
határozatokat nem hozhat. A gyűlésen az esperesi kar s 
így Török is, némán, szótlanúl vesztegelt. A pesti kollé-
gium ügye szóba se hozatott. Ellenben Kecskemét a gyű 
lés 54. sz. határozatával, a »közmívelődés szent ügyében* 
kifejtett »tettleges buzgóság*-aért »teljes elismeréssel* mél-
tányoltatik, sőt »nyilván kimondja a közgyűlés, hogy a 
Kecskeméten levő minden iskolai intézeteket, mint eddig, 
úgy ezután is, magáénak tekinti, s minden iskolai célra 
bejövendő anyagi erőket a fentebb kitűzött sorozatban a 
theologiai, praeparandiai s jogtudományi osztályok felvi-
rágoztatására s időnként felebb emelésre fordítand« . . . 
Miután Kecskeméten ekkép már véglegesen megállapított 
theologico-paedagogiai intézetben — pénztárnoki jelentés 
szerint is — egy 4-ik tanszék felállítása lehetővé lett; 
ennek már a jövő iskolai időre felállítása elhatározta-
tik* stb. 

Ámde e nyilván törvényellenes, mert az egyházalkot-
mányt sértő űton létrejött határozatokból nem lett semmi. 
Az egyházkerületbeli esperesek, gondnokok, noha Polgár 
minden erejét megfeszítette, teljességgel nem engedték a 
határozatokat foganatosítani. A kecskeméti theol. kollé-
giumra nézve pedig épen káros volt, mert az egyháztanács 
most már még kevésbbé volt hajlandó a theologiára igért 
ajánlatát beváltani s gimnáziuma érdekében űjabb áldo-
zatokat hozni, mi a jó öreg Polgár püspököt végleg elke-
serítette. 



Az elaggott és elbetegedetl főpapot végre is kifá-
rasztotta a kecskemétiek konok tétlensége, mely ellen 
hiába emelt szót; elkeserítette a meddő harc, melybe a 
theologia miatt az iskolai bizottmánynyal s az egész es-
peresi, gondnoki karral jutott; elfásította az áldatlan hely-
zet. melyben a kecskeméti egyháztanács tétlensége miatt 
a régi kecskeméti theol. kollégium évről-évre csak sorvad, s 
melyből a gyülekezetek nem nyilatkozhatása miatt a tervbe 
vett pesti új intézet nem tudott zöld ágra vergődni. Bizal-
masai előtt több ízben, sőt egy magánlevelében Török-
nek is kijelentette: »Én nem bánom, akár hol legyen a 
főiskola, csakhogy legyen*.* Engedett tehát a közóhaj-
nak és a viszonyok kényszerítő hatalmának s 1854. kez-
detén Török Pállal folytatott hosszas alkudozás után 
jóváhagyta a gyülekezeteknek szavazásra való fölszólítását. 
Magához kérve Törököt, sajnálatát fejezte ki a fölött, hogy 
a kecskemétiek zaklatásának engedve, önmagával és intéz-
kedéseivel több ízben ellentétbe jött, saját elveivel, az 
iskolai s kormányzati bizottmánynyal pedig meghasonlásba 
jutott. Beleegyezését adta ahhoz, hogy az iskolai bizott-
mány 1852. júl. 2-iki szózata az ő hozzájárulásával ké-
szített szavazólap, illetve nyilatkozat kíséretében az összes 
gyülekezetekkel közöltessék. Csak azt kötötte ki, hogy a 
nyilatkozatra való felszólítást ne ő, ki ezt kezdettől fogva 
ellenezte, hanem az ő megbízásából Báthory Gábor leg-
idősb esperes és egyházkerületi főjegyző, mint a ki egyéb 
püspöki teendőket is végzett, bocsássa ki az egyházkerü-
let gyülekezeteihez. Török Pált pedig azzal bízta meg, 
hogy Báthoryt és a többi esperest, valamint a kerület 
világi urait is a létrejött kibékülésről értesítse. 

Török Kecskemétről visszajöttében Báthory Gábor-
ral N.-Kőrösön a dolgot körülményesen megbeszélte, mire 
Báthory, a püspöktől nyert megbízatásához képest, mint 
egyházkerületi főjegyző, hivatalosan félszólította az espe-
reseket, hogy a Szózat és a Szavazati lap illettve Nyilat-
kozat megküldésével tudják meg a gyülekezetek elöljárói-
nak akaratját arra nézve: kivánják-e, hogy Pesten állít-
tassék fel a theologiai tanintézet? A nyilatkozatban a 
gyülekezetek először általában annak kijelentésére szólít-
tatnak föl, hogy az általuk 1851-ben megajánlott iskolai 
segélypénzek hova fordításáról magok kivánnak-e rendel-
kezni, azután meg az 1-ső pontban közelebbről azt jelen-
tik ki: »Akarjuk, hogy ifjaink egyházunk szükségeinek 
s a kor kivánatainak megfelelőleg képeztessenek a lelké-
szi hivatalra; e végett határozottan akarjuk, hogy theolo-
giai kollégium állíttassék fel Pesten, mint legalkalmasabb 
helyen.«** Feltűnhet az olvasónak, hogy míg az 1852-iki 
Szózat-ban a kecskeméti theologiának Pestre való áthe-
lyezéséről van szó, addig itt egyszerűen csak annyi mon-
datik: »Akarjuk, hogy theol. kollégium állíttasék fel Pes-
ten, mint legalkalmasabb helyen«. Ez a hallgatólagos for-

* Lásd Polgár Mihálynak 1853. dec. 5-dikén Török Pálhoz 
intézett levelét. Közölve Török Pál : »Korrajzok* 39. lap. 

** Lásd Török P á l : »Korrajzok«-jának okmánytárában az 
59. lapon >Nyilatkozat az iskolaügyben 185<&.« cím alatt. 

mai megváltoztatása a kérdésnek, szintén a Polgár és 
Török közötti kibékülés (1854. Kecskemét, február 21—23.) 
eredménye, mit a szavazati Nyilatkozat eme 3-ik pontja 
is bizonyít: »Kijelentjük, hogy a régebbi egyházkerületi 
gyűléseknek a kecskeméti kollégiumot érdeklő határoza-
tait ezúttal érintetlenül hagyjuk, a kollégium fentartására 
az egyházkerület pénztárából rendelt összeget nem szán-
dékozunk tőle elfogni, sőt azt tőlünk telhetőleg nevelni, 
gyarapítani kívánjuk«. Belátta mind Török, mind a pesti 
kollégium többi barátja, hogy az áthelyezés erőltetéséből 
oly vihar támadhatna, mely az egész ügyet elseperhetné. 
Ettől fogva sem a hivatalos, sem a magán levelezésekben 
és intézkedésekben szó sincs többé az áthelyezésről, mely-
ből > perpatvar« keletkeznék, hanem mindig új intézet 
állításáról szólnak a vezetők és irataik. 

A gyülekezetek nyilatkozása elég gyorsan ment. Török 
az espereseket sürgősen értesítette, magánlevélben is tájé-
koztatta a történtek felől. Ebből az informáló levélből, 
mely teljes bepillantást enged a helyzetbe, helyén való-
nak látom néhány jellemző részlet közlését.* »Kecskemé-
ten, írja Török a Polgárnál való látogatásról, mindent 
bomlottan, kétely s csüggedésben találtam és nagy aggo-
dalomban a történtek s jövendők felett. Érzettem, hogy 
kiegyenlítésre, békére s közbenjáróra van szükség. Ennek 
szerepét elvállaltam én, oly föltétel alatt, hogy a közelebb 
mult gyűlés aktái félretétessenek, májusban közelebb gyű-
lés ne tartassék, hanem bizottmányok működjenek, az 
iskolaügy rendezésének útjába ne álljon Kecskemét s a 
felügyelő (superintendens), más részről én ígérvén tiszt-
társaim megkérlelését. Mindent elfogadtak, mindenre rá-
állottak. Az iskolaügy volt az aggodalom legfőbb tárgya. 
Szerencsére már belátta fejügyelő úr, hogy Kecskeméten 
sem a helyi, sem az egyházkerületi viszonyok miatt nem 
alakulhat meg, nem szilárdulhat meg, nem virágozhatik 
fel a theologiai kollégium ; ezért nem fogja ellenezni annak 
Pesten megalkotását, csak az esperesek a májusi iskolai 
bizottmányban kimutassák az egyházak akaratát; csak 
azt óhajtja e tekintetben, hogy ezt mi eszközöljük s ne 
ő initiálja, hogy ezt vigyük véghez az ő kompromissziója, 
zaj és nagy korteskedés nélkül. E tekintetben egység s 
összhangzás eszközlése végett ide rekesztem a példány-
ívet, milyennek aláíratását visitator urak traktusaikban 
eszközöljék; ez t. i. közmegállapodás eredménye. E sze-
rint nincs szó a kecskeméti kollégium átültetéséről, miből 
perpatvar támadhatna, hanem a saját pénzünkkel való 
szabados gazdálkodásról. E szerint legelső teendő egy 
theol. kollégiumnak Pesten megalkotása, melynek ügyét 
felkarolás végett ajánlani bátorkodom, azért, hogy mind 
tudományos, mind társalgási képesség tekintetében itt 
képeztethetnek ifjaink legcélirányosabban. A magyar theo-

* Az itt ismertetett bizalmas levelet Nagy Sámuel szabad-
szállási lelkészhez s solti espereshez írta Török, ki ellen azt a 
kecskemétiek a később kifejlett nagy polémiában, mint legklasszi-
kusabb bizonyítékot használtak fel. Lásd a levelet egész terjedel-
mében Fördős megjegyzéseivel együtt a »Korrajzok« okmányai 
között a 18—24-ik lapokon. 



logiai irodalom, mely parlagon hever, nem nyújthat szel-
lemi táplálékot; e tekintetben a müveit küldföld nyelvé-
nek ismeretére van szükség, minek elsajátítására itt van 
a legjobb alkalom. És társalgási képesség nélkül nincs kellő 
hatása a lelkésznek, s ezen force-al mit tehetni, mutatja 
a jezsuiták példája. Több okot félhozni barátom uram 
irányában felesleges és sértő volna, s csak a kicsinyhitűek 
megnyugtatására kell tudatnom, hogy a superintendentia 
minden terheltetése nélkül kész épület fogadja a theol. 
kollégiumot, t. i. a pesti paplak, melyben alkalmas termek 
fognak nyittatni, és a szegényebb sorsú ifjak oly segély-
ben fognak részesülni, minélfogva élelmezésük nem kerül 
szüléik részéről többe, mint Kecskeméten. De legnagyobb 
argumentum e mellett Kecskemét irányában az, mi fel-
ügyelő urat is meggyőzte, hogy t. i. Kecskeméten az 
enyészettől meg nem menthető a theologicum, Pesten 
pedig legalább remélhető a megalakulása és felvirágzása. 
Felügyelő úrnak nem maradt más alternatívája, mint 
vagy az ő idejében megsemmisülni látni a theologicumot. 
vagy az ő idejében kelni látni, mi nevét örökítse, Pesten 
egy nagyreményű theologiai intézetet. Kecskeméttel többé 
nem lehet sikeresen agitálni, legalább nem a superinten-
dentián kívül, e szó elvesztette élét s hatását; Pesttel 
ellenben lehet hatni kívül is superintendentiákon, még 
külföldön is*. »Én a pesti theologiai intézet ügyét a 
magyarhoni protestantismusra nézve életkérdésnek tartom; 
e nélkül a mi ifjaink s papjaink nem fognak mérkőzhetni 
a fővárosokban nagy gonddal nevelt s képzelt róm. kath. 
lelkészekkel, s így mi háttérbe szorulandunk, kiken győ-
zedelmeskedni könnyű lesz a római katholikus egyház-
nak« stb. 

A gyülekezetek legnagyobb része április hóban lesza-
vazott, ügy hogy a Polgár M. intézkedéséből 1854. május 
3-án Pesten ülésezett »Kormányzati Bizottmány*, elnöke, 
gróf Teleki Sámuel útján arról értesíthette a püspököt, 
hogy hat egyházmegye gyülekezetei írásba foglalva véle-
ményeiket már kinyilvánították, a késlekedő f.-baranyai és 
vértesaljai két egyházmegye esperese pedig utasíttatott, 
hogy minden késedelmet félretéve szólítsák fel nyilatkozatra 
a gyülekezeteket. Pár nap múlva, 1854. május 9-én Polgár 
Mihály püspök Kecskeméten elhúnyt, s a temetésén meg-
jelent esperesek és gondnokok (köztük gróf "Teleki Sámuel 
főgondnok is) a temetést követő napon tartott értekezlet-
ből a 43-ik statutum alapján és a gyakorlathoz képest, 
miután törvényes gyűlés nem volt tartható, az esperesek 
és gondnokok írásbeli felkérésével Báthory Gábor legidő-
sebb esperest h. püspökké tették, mit Báthory elfogadván, 
tíz nap múlva Polgár halálát, nem sokkal azután az ő 
helyettesítését a császári kormánynak bejelentette, mely e 
törvényes intézkedés ellen nem is tett semmi kifogást. 

Ssőts Farkas. 
(Vége következik.) 

A szórványok vallástani kézikönyvéről. 
Bírálat az okor-szigetvidéki értekezlethez beküldött »Üdvösség útja* 

című pályamunka felett. 

T. Értekezlet! Sajnálattal konstatálom azon köztudo-
mású tényt, hogy a vallásos kézikönyvre meghirdetett 
pályázat eredménye nem felelt meg a várakozásnak, me-
lyet a t. Értekezlet ahhoz fűzött, a mennyiben csak egyet-
len pályamunka érkezett be a bíráló bizottság elnökéhez. 
Nem mondanók azonban az eredményt még ennek dacára 
sem meddőnek, ha a beküldött pályaműben absolut becsű 
művet nyertünk volna; de, sajnos, ezt a bírálat alatti 
munkáról egyátalán nem állíthatni . . . De ne előzzük meg 
magunkat! 

Szerző e művében, egyházunk testétől elszakadt, 
idegenben élő hitsorsosaink számára egy olyan ösvényt 
vél kijelölni, melyen azok az idvesség forrásához eljuthat-
nak. Egyháza iránti buzgó szeretettől áthatva — és ez a 
meleg szeretet kisugárzik művének minden lapjáról — 
szives részvéttel jő segélyére azoknak, kik a Krisztusban 
megjelent üdvösségről keveset, vagy jóformán semmit sem 
tudnak. Célja az, hogy olvasói e műből erőt, vigasztalást, 
tiszta ismereten alapuló hitet merítve, azoknak lelkeit fog-
lyul vigye a Krisztushoz. És e célból nem a kérdés és 
feleletekben való kátészerű tanítási modort választja, hanem 
a szabad, folyó előadási módot; mert nem azt akarja, 
hogy feleletekben röviden összevont száraz hitigazságokat 
tanuljanak s ez által csak értelmüket fejleszsze, hanem 
hogy vallásos hitet csepegtessen sziveikbe, s e hitből az 
élet bajai és küzdelmei közt vigasztalást és Istenben való 
megnyugvást, a síron túli életre pedig idvesség reménysé-
gét merítsenek. 

Miután szerző bevezetésében a megszáradt csontok 
és tetemekről vett prófétai fenséges képét a prot. egyház 
azon tagjaira alkalmazza, kik annak gondozó figyelmétől 
messze estek, s az egyházat ennek feje által megszólal-
tatja, hogy prófétáljon a tetemek felől, hátha egybegyűj-
tethetnének, hátha megélednének; a lábára állott nagy 
sereghez szól az I. részben az Istenről, mint atyáról, 
mint teremtőről, gondviselőről és lelkünk magtartójáról, 
majd a szabadítőról, s leírja születését, halálra keresteté-
sét, életét, tanításait, szenvedésit s halálát, feltámadását, 
mennybemenetelét és a Szentlélek eljövetelét, a II. részben 
szól az egyházról, hogy milyen volt az hajdan s milyen 
most, a III. részben pedig a halálutáni dolgokról. Végül 
a megelevenedett tetemekre szárnyakat fűz, melyek segé-
lyével Istenhez repülhetnek, vagyis: őket imádkozni tanítja. 

Szerző, müvének elején, az Istenről tanít: de — a 
mi aztán nagy hiba benne — nem a Krisztus után, nem 
az ő tanításai, hanem az ó-szövetségi próféták és énekes 
könyvükből vett idézetek nyomán ismerteti, sokkal terje-
delmesebben (94 rét lapon át), mintsem a czélzott val-
lásos kézi könyvecske kerete megengedné. 

Ezután már, művének nagyobb részében, a kilen-
cedik laptól a 41-kig, a keresztyén vallás legfőbb, leg-
sarkolatosabb igazságainak előadása helyett, az evang. 
leírások nyomán Jézus életét és tudományát tárgyalja, 
és pedig oly alakban, hogy művének e része nem egyéb, 
mint Jézus életének és tanításainak történeti leírása. Né-
zetem szerint azonban ez nem baj, sőt munkájának egyik 
kiváló előnye. Mert a kersztyén vallásnak Jézus élete és 
tudománya levén alapja, azt nem annyira a keresztyén 
hit elvont dogmatikus tételeiből, mint inkább Jézus életé-
ből és tudományából ismerhetjük meg igazán, s keresz-
tyénnek lenni is nem egyéb, mint Krisztus életét és tudo-
mányát követni. De az már baj. hogy — ámbár az evan-
geliumi előadásokat követi — néhol nem evangeliumi, 



hanem pápistás felfogást árul el, mint például mikor a 
bethlemi pásztorokról mondja, hogy »meg is találják a 
jászolban fekvő kisdedet, feje körül fénylő égi koronaval 
és imádság áhítatos csendes imádkozással az emberi 
nemzet megtartására megjelent Istent, vagy midőn a bűnös 
nőről, kit bűneinek ismerete hajt Jézus lábaihoz, mondja, 
hogy »ő benne a bocsátó Istent megérezte bűnbánó 
szive« — stb. 

Előadása, a hol tárgyával tisztában van, egyszerű 
és világos; de a hol eszméivel nincs tisztában, előadása 
is zavart és homályos; nyelvezete pedig, müvének legna-
gyobb részében, határozottan pongyola. Tárgyát oly bő lére 
ereeszti. hogy e miatt a főeszme nem domborodik ki kel-
lőleg. A mit bír, az untig elég volna a felvett eszme vagy 
tárgy bő magyarázatának. A logika nem erős oldala. Sok-
szor nem marad meg tárgyánál, hanem más, oda nem 
tartozó eszmék mezejére is elkalandoz, s olyan eszméket 
ölel fel, melyek nem valók a felvett cím keretébe. 

Az eddig felsorolt fogyatékosságok mellett nagy hát-
ránya e műnek, hogy bő tartalma, illetve terjengőssége 
mellett is hiányzik belőle az, a minek okvetlen benn 
kellene foglaltatnia, hogy t. i. egyházunknak tagjaiban, a 
kiknek számára iratolt épen e munka, nem ébreszti fel 
a ref. egyházhoz való ragaszkodást s nem erősíti benne 
a kálvinista öntudatot. A reformáció nagy horderejű világ-
történeti fényéről csak pár sorban szól; az iránt, hogy 
minő okok idézték elő a hitújítást, olvasóját meglehetős 
homályban hagyja, holott itt elengedhetetlen lett volna e 
tárgy alapos kifejtése. Látja ugyanis ref. egyházunknak ide-
genbe szakadt, római katholikusok közt élő tagja, hogv ezen 
ker. testvérei böjtölnek, búcsúra járnak, számos ünnepe-
ket szentelnek, templomaikban képeket tartanak, azok 
előti imádkoznak, az úrvacsorán és keresztségen kívül 
még egyéb sakramentomaik is vannak, az egyház fejéül 
a csalhatatlan római pápát tartják stb. és mindezekre 
nézve reform, egyházunknak evangeliumszerű álláspontját 
egyetlen szóval sem fejti ki, holott épen ezen dolgokra 
nézve kellett volna az evangelium világosságát leikökre 
árasztani. 

Még csupán imáiról akarom röviden megjegyezni, 
hogy azok valóban szépek, buzgók, hitteljesek; de nem 
azok felfogásához mértek, a kiknek számára épen írattak. 
Mind eszméi, mind nyelvezete a.;képzettség magas fokán 
állók gondolatkörén belől mozognak s félfogási képessé-
géhez szabvák. E mellett a kelletinél hosszabbak is. Egy-
szerű, a tanulatlan nép gondolatvilágába illő rövid, buzgó 
fohászszerű imákra volna itt szükség. Átdolgozva azonban 
használható, szép és jó imák válhatnának belőlök; de így 
mostani formájukban és terjedelmökben nem alkalmasak. 

T. Értekezlet! Jóllehet az eddigiekben e műnek 
jóformán csak hibáiról, fogyatkozásairól emlékeztem; de 
ennek dacára nem titkolhatom el, hogy az első, futólagos 
átolvasás után e műnek összbenyomása rám igen kedvező 
hatást tett, s ha a kitűzött célra alkalmasnak nem ítélem 
is, annak homályban maradását veszteségnek tartanám, 
mert vannak benne egyes részletek, mint pl. a Jézus 
tanításai című fejezet és az Imák, melyek oly becses 
részleteket tartalmaznak, melyek átdolgozva használha-
tókká válnának. Reám e mű egészében azt a benyomást 
tette, mint az olyan arc, melynek egyes vonásai kiilön-
külön ugyan szabálytalanok s szépeknek egyáltalán nem 
mondhatók, de együttvéve mégis bizonyos kedvességet, 
sőt bájt lehelnek. Ánnak a melegségnek tulajdonítom ezt, 
mely szerző művének minden lapjáról kisugárzik. 

A felsorolt hiányok és fogyatékosságok azok, melyek-
nél fogva én e pályamunkát a kitűzött célra alkalmasnak 
nem találom, annyival is inkább, mert ez 64 negyedrét 

lapra terjedt tartalmával messze túllépi azon határt, me-
lyet a t. Értekezlet határozata alapján, a szervező bizott-
ság a munka terjedelméül kijelölt. Én tehát új pályázat-
nak hirdetését tartom szükségesnek. 

Irta és a Baranya-SzentlŐrincen tartott értekezlet 
ülésén felolvasta 

Bosznai Sándor, 
értekezleti alelnök s a bírálóbizottság 

h. elnöke. 

T Á R C A . 
A hatodik presbyterianus kongresszus. 

(Folytatás.) 

IV. 
Hétfőn, jún. 22-én a kongresszus munkálatai újra 

megkezdettek, s mindenekelőtt arról kellett határozni, hogy 
a jövő kongresszus hol és mikor tartassék meg. Két szívé-
lyes meghívó között kellett választani, az egyik San-
Franciscoból, az amerikai szárazföld túlsó oldaláról jött, 
a másik Washington, az Egyesült-Államok fővárosa részé-
ről, és a kongresszus az utóbbi javára döntött, mert a 
nyolc napos utazás miatt Észak-Amerikán keresztül sokan 
nem jöhetnének azok közül, kiknek eljövetele kívánatos 
volna. Az összejövetel idejéül azonban nem 1900. tűze-
tett ki, a mint eleinte akarták, hanem J 899., még pedig 
ezen év szeptember hava ; előbbit, mert 1900-ban Áme-
rikában elnökválasztás lesz, a mi a kedélyeket nagyon 
elfoglalná, utóbbi meg azért, mert nyár derekán Washing-
tonban nagy a forróság, s ezért a lakosok nagy része, 
kiknek vendégszeretetére számítani kell, nem volna otthon. 

Két methodista egyházi testület részéről üdvözletek 
érkeztek, egyik az Írországi methodista hitközségeknek 
épen Dublinban ülésező konferenciája, másik a methodista 
szövetség európai szakosztálya részéről. Blaikie dr. Edin-
burghból olvasta fel mindkettőt, nagyon szívélyesek és 
elismerők voltak, telve hálával, dicsérettel és biztatással. 
A gyűlés persze megelégedéssel vette ezeket tudomásul. 

A napirend főtárgyát ma az istentisztelet rendje 
képezte a reform, templomokban, s ennek egyes részletei 
megvilágítására szónokokat rendeltek ki, kik mind abban 
egyetértettek, hogy minden formaszerü rossz és elvetendő. 

A bibliaolvasásról, melynek úgy a nyilvános, vala-
mint a házi istentiszteletben nem szabad hiányoznia, Steele 
Dávid dr. tanár Philadelphiából szerkesztett tanulmányt, 
melyet azonban Steele James dr. olvasott fel, mivel ő 
maga beteg volt. Szépen kifejtette, hogy mennyire szük-
séges a bibliát, úgy az ó-, mint az új-szövetséget olvas-
nunk kamrácskánkban, a családi asztalnál, a köz- és 
vasárnapi isteni tiszteleteken, gimnáziumokban és egye-
temen, sőt a törvényhozás csarnokaiban, az elnöki széken 
és a trónuson is. Ez az egyház tulajdonképeni kincse, az 
isteni igazságok tárháza, s azért kell minden nyelvre 
lefordítani, hogy mindenki által olvastathassék. Különösen 
kell azonban, hogy az ige olvasása a nyilvános istentisz-
telet részét képezze, melynek alapját képezi. A Szentírás 
olvasásából indult ki a reformáció, belőle merítettek Luther, 
Melanchton, Knox és Kálvin buzdítást és erőt, hogy a 
reformáció ellenségeinek és a vatikán dörgedelmének 
ellentálljanak. A Szentírás házi és templomi olvasása 
adott a protestantismusnak erőt, hajthatatlanságot és győző 
hatalmat. Lényeges azonban az is, mily módon olvassák a 
szöveget, s hogy az épen úgy a kellő vágygyal s kellő 
alázattal, valamint a kellő hangon történjék s a lelkészek 



különösen arra ügyeljenek, hogy a hallgatók az olvasott 
szöveget jól értsék, s azon szellemtől legyenek áthatva, 
melyből az fakadt. 

A nyilvános és házi istentiszteletnek második felette 
fontos részéül Dick tanár Belfastból az imát tünteti fel, 
a mint az az ó-szövetségi áldozat helyébe lépett és a mint 
általa, ki az üt, az igazság és az élet, most a kegyelem 
kapujához is megnyílt az üt. Az ima áldása annak az 
Ígéretén alapszik, a ki azt mondta: »kérjetek és megada-
tik néktek* és bármely ellenvetés, melyet ügynevezett 
bölcsészeti okokból az ima és hatása ellen tettek, a jó 
hivő örvendező reményét meg nem téveszti s meg nem 
zavarja. Az ima meghallgatása négy feltételtől függ: 1 hogy 
Istenhez, s ne úgynevezett szentekhez intéztessék, 2. hogy 
a Jézus Krisztus nevében történjék, 3. hogy a Szentlélek 
befolyásából fakadjon, 4. hogy Isten akaratával megegyez-
zék. E feltételekkel kell bírnia az imát mondó lelkésznek 
is, a hallgatóknak is. Szónok továbbá azt véli, hogy annak 
közvetlenül a szívből kell fakadnia, s előre elkészített imák 
elmondásáról nem tart sokat. Legyenek ezek bármily 
>szépek«, s keltsék bár fel a hallgatók csodálatát, de nem 
lesz igazi és hatásos ima. Ezerszer jobb az oly ima, mely 
a szívből fakad, hangozzék bár el »műveletlen ember< 
ajakáról, ki Isten fensége előtt meghajol és önmagát bűnös-
nek tekinti, kinek csak kegyelemből nyittatott meg az üt 
az Űr trónjához. Evvel azonban semmiképen sincs mondva, 
hogy az imának a műveltség nyomait nem szabad magán 
viselnie, s hogy egy finomabb ízlésű lelkész alkalmatlan 
arra, hogy nyilvános istentiszteleten az imádkozást vezesse, 
Szónok az ima főrészeinek tartja a tulajdonképeni imá-
dást (Anbetung), a hálaadást, a bűn beismerését, s a 
könyörgést bocsánatért meg kegyelemért, azonban a sor-
rend idő és alkalom szerint különböző lehet és ebben a 
tekintetben a lelkésznek jól kell előkészülnie is terv szerint 
eljárnia, hogy ne hányjon mindent össze-vissza s a hall-
gatók követhessék.^ A prédikátornak az imát nem csinálni, 
hanem valóban imádkoznia kell. 

Stewart Skócia St.-Andrews egyetemének principálisa 
( = rektor) előadásában nagy sűlyt fektetett arra, hogy a 
prédikáció továbbra is megmaradjon azon szerepben, me-
lyet visel, t. i. legyen a nyilvános istentisztelet főrésze. 
Tudtával nincs is oly református egyház, mely a prédi-
kációnak a nyilvános istentiszteletben ezt a helyet meg 
nem adná. Előfordulhat ugyan, hogy a prédikálás kezdete-
kor oly érzés fog el, mintha az istentisztelet megszakadt 
volna, azonban a mellett kell maradnunk, a mit Pressence 
is mondott: »az evangéliumot hirdetni a keresztyénség 
dicsősége és leiadata, melynek célja, Istennek az evan-
géliumban nyilvánított szentsége és szeretete által Isten 
országát tenyésztenie Az istentiszteletnek ugyan semmi 
esetre sem szabad egyedül prédikációból állani, az által 
a templom, a bölcsésziskolák egy nemévé válna, de a prédiká-
lásnak nem is szabad hiányoznia, mert ez által az istentisz-
telet egészében sülyedne. Ez okból a reformáció, melyet az 
evangelium komoly hirdetésének köszönhetünk, a hitszónok-
latnak az istentiszteletben kiváló helyet jelölt ki. A prédi-
kációnak kettős célja van. oktatni és inteni, és épen itt 
érvényesülhet teljelen a lelkész személyisége, míg az ének-
ben és parancsokban már inkább valami megállapodott 
van. A prédikációban mindig arra is kell tekintettel lenni, 
a mi hely és alkalom szerint a hallgatóknak szükséges, 
különben a. hallgatóság meg nem érti. Ezért a prédikációt 
szorgalmasan ki kell dolgozni, és ezért helyén van, azt 
fel is olvasni (a mint az Anglia és Skóciában szokás; mi 
úgy mondanók, kívülről kell jól megtanulni), nehogy felü-
letes fecsegéssé, szalmázássá váljék. Az oktató résznél 
főleg a kifejezések pontossága szükséges. Az intéseknek 

pedig egészen szívből kell fakadniok, hogy bennök a szó-
nok személyisége teljesen kifejezésre jusson, és a hallga-
tóéra befolyást gyakoroljon. Ehhez járuljon természetesen 
az is, hogy a prédikátor saját életmódjával is bebizonyítsa, 
a mit ajkai hirdetnek: a prédikátornak nemcsak jó szó-
noknak, hanem saját személyére nézve jó keresztyénnek 
is kell lennie.« 

Gerhard E. 0 . dr. Lancasterből arra figyelmeztetett, 
hogy a prédikáció tartalma mindig a megfeszített és fel-
támadott Jézus Krisztus legyen. Ő az Istennek személye-
sen a világba jött szava, az igaz fény, mindenkit, ki a 
világra jő, megvilágosítandó, s ezért úgy kell Őt feltün-
tetni, a mint Isten benne nyilvánult. A prédikációban nem 
annyira érveket kell felhozni a hitetlenség ellen, . mint 
inkább Isten egyszülött Fiát közvetlen az emberek szeme 
elé állítani: ez az alap, melyen minden prédikáció-
nak nyugodnia kell. 

Délután, midőn a tárgyalásokat folytatták, Wheldon 
T. J. lelkész Bangorból (Észak-Wales) az énekről szólt, 
mint az istentisztelet részéről, mely alkalommal a zené-
nek és dicséreteknek használatát a nyilvános istentiszte-
letben bő szakavatottsággal és higgadtan fejtegette, hogy 
a zene »ne az úrnő, hanem a szolgáló cseléd szerepét« 
viselje, az szerinte természetes, ily minőségben alkalmaz-
tatni is kívánja, de csak ily minőségben s akkor is csak 
úgy, hogy az ének szövegéhez alkalmazkodjék s a benne 
kifejezett érzés igaz nyilvánulása legyen. Á dicséreteket 
vagy énekeket sem kell elvből mellőzni fődolog, azokat 
jól kiválogatni, és csak olyant használni, mely a »Szent-
lélek kenetével« bír. Épen úgy elvetendőnek tartja a diva-
tos utcai nótát, mint az érzelgőset vagy pusztán tanítót. 
Itt Lutherre hivatkozott, ki az egyházi dalok mintájául 
a zsoltárokat állította oda. Gyakoroltassák a zene az isko-
lákban, hogy az egyháznak belőle haszna legyen, hasonló-
képen nagyobb összgyakorlatokon, mint például zenei 
ünnepeken. 

A szentségekről Blaikie dr. tanár Edinburghból vál-
lalta el az előadást, és itt különösen a keresztség egyik 
tana ellen fordult, mely az angol püspökiektől kiindulva, 
itt-ott Skóciában is hódít, de avval fenyeget, hogy a kivá-
lasztottság tanát zavarba ejti. így pl. Macleop dr. Govan-
ból. Ez oly nézeteket vall, hogy a keresztség valóság-
gal újjászül s azt állítja, hogy ez a tan egybehangzik a 
westininisteri kátéval és a presbyterianus egyház többi 
hitvallásos könyveivel. Szerinte a megkeresztelt személyek, 
gyermekek vagy felnőttek, az újraszülöttek és kiválasz-
tottakhoz tartoznának. De ez tévedés. Az írás mindenütt 
azt tanítja, hogy mi Krisztussal a hit által egyesülünk, 
s úgy életében valamint minden kegyelemben és áldás-
ban, mely róla reánk háramlik, hit által részesülünk. 
Ezenkívül ama tan a keresztelés tényét oly fontosságra 
emeli, melylyel az az írás szerint nem bír: a belépésünket 
a Jézus Krisztussal való szellemi közösségbe egy úgy-
szólván anyagi ténytől teszi függővé, mi által az Isten 
gyermekei helyzetében és kilátásában bizonytalanság áll 
be, a mi ellenkezik azzal, a mit Pál (Rómaiak 8, 29.) 
a kiválasztottakról mond ; és mind ehhez járul, hogy 
az újjászületés és keresztelés tényének egymáshoz kap-
csolását az a tény cáfolja meg. hogy a sok megkeresz-
telt ember istentelen életet él. Ezért Blaikie dr. úgy vélte, 
hogy a westminsteri hitvallásban lefektetett tan a szent-
ségekről épségben kell, hogy tartassék, dacára az általa 
említett homályosításoknak. 

A következő szónok Prime R. E. tábornok volt Jon-
kersből (New-York) és ő az alamizsnáról, mint az Isten-
tisztelet részéről szólt. Ilyenek, a presbyterianus egyház 
hajdan a vasárnap egybegyűjtendő áldozatot nem tartotta. 



Ezért ezt az istentisztelet körén kívül helyezték, úgy, 
hogy vagy annak végeztével, de még az »áldás« előtt 
egybegyűjtötték, vagy pedig a pörsölyt a templomajtók elé 
állították, hogy a templomlátogatók távozáskor adomá-
nyaikat betehessék. Azonban szónok ezt az istentisztelet 
részének akarja tekinteni, mert az adományokat nem a 
szegényeknek, hanem az élő Istennek adják, a közvetlen 
célon túl arra is kell tekintenünk, a kit az áldozat illet. 

Ehhez Bubbard tanár Lebanonból (Tenesse) teljesen 
csatlakozott és különösen arra figyelmeztetett, hogy sok 
pénzgyűjtésnél a templomban missziócélokról van szó, ez 
még mindenesetre Isten országát terjeszteni igyekszik. 
Térítés munkája pénz nélkül lehetetlen, és az egyház min-
den tagjában azon tudatnak kellene élnie, hogy ha a 
misszió céljára adakozik, azzal istentiszteleti tényt végez. 
Érezze azt minden keresztyén, hogy a Jézus Krisztus nagy 
seregéhez tartozik és azért köteles pénzével is helyt állani; 
mindenki személyesen kötelezve van segíteni abban a 
munkában, mely az evangéliumot a világ minden részé-
ben terjeszti. 

Az előadásokat követő vitában dr. Mac Bwen Glas-
gowból a következendő megszívlelendő szavakat mondta: 
Tán mindenki előtt ismeretes, hogy az isteni tisztelet jobb 
berendezése végett Skócziában az utolsó negyven évben, 
figyelemre méltó haladás történt, de az előnyök legna-
gyobbika, mivel a skót egyházak bírnak az, hogy nin-
csenek szertartásokhoz kötve. Itt minden idő hely és alka-
lom szerint berendezhető, s hogy a lelkészek hatalmukkal 
vissza ne éljenek, arról a községek egyházi előjárói (the 
kirksessions) őrködnek, csakhogy ritkán volt alkalmunk, 
valaki ellen eljárni. Csak egy alkalommal, negyven évvel 
ezelőtt volt az egyházban szomorú civakodás az orgonák 
miatt, különben minden békében és rendben folyt le. Őriz-
kedni kell az egész egyházat oly szokásokra kötelezni, 
melyek a községek egyikében uralkodnak, és annak az 
egynek talán megfelelők, a mint pl. az egész pápista egy-
házra római szertartásokat, még a latin nyelv tekinteté-
ben is, erőszakoltak. 

Azután Bennie James lelkész Glasgowból a karének 
javára szólalt fel a közének mellett, mint ami nem áll 
ellentétben református vallás alapelveivel. Szóló negyven 
év óta pártolja a közéneket, de nem tudja belátni, hogy 
bizonyos alkalmakkor jól begyakorolt karének miért ne 
szolgáljon a község épülésére. Ha az imák a lelkész által 
mondatnak, miért nem hangozhatnak a dicsénekek a kar 
ajkairól ? Persze, a közéneknek kell a rendes éneknek 
maradni, de tért kell nyitni arra is, hogy olykor karének 
illesztethessék belé. Barbour dr*. a zenének az istentisz-
teletre való bocsátása mellett szólt, arra hivatkozva, a mit 
Pál az Eph.-nek írt (V. 18, hasi.: Col. III. 16), míg 
Cochrane dr. Canadából pontos szabályokat kiván az 
istentisztelet számára és példákkal igyekszik kimutatni, 
hogy a teljes szabadság és korlátlanság hová vezet. Wilson 
tanár Pittsburgból továbbá azon veszélyre figyelmeztetett, 
mely a zene és művészet becsülése által az istentisztelet-
ben támadhat. »Menjetek Rómába*, így kiált fel, »s ott 
fogjátok találni a zenét meg egyéb művészeteket teljes 
fényükben és pompájukban, de a reformációnak el kellett 
jönnie, hogy necsak a tant, hanem az istentiszteletet is 
megtisztítsa.* Sajnos, az előadások hossza miatt nem volt 
már idő a vita folytatására és Marshall Lang dr.-nak 
idevonatkozó javaslatát sem lehetett elfogadni, mert a 
hátralevő napokon is minden óra el volt foglalva. 

A majdnem túlzsúfolt esti gyűlésen Ovcrtoun lord 
azon érdemekről beszélt, melyek a presbyterianus egyház 
élő istenfélelem ápolása által szerzett, azután Campbell 
James parlamenti tag a református egyház hatásáról a 

jótékonyság és tevékeny emberszeretet terén, és az igen 
tiszteletreméltó Vanderburg biró St. Paulsból (Minneapo-
lis) a presbyterianismus befolyásáról az egyéni jellem 
kiképzésére tartott előadást, mire még Scovel Sylvester F. 
elnök Woosterből (Ohio) kitűnő beszédet tartott az ifjúság 
keresztyén neveléséről beszél, de mindezekre részletesen 
kiterjeszkedni nincsen helyünk. 

Dr. Br. után. Fleischer Gyula, 
(Folyt, köv.j joghallgató. 

B E L M I S S Z I Ó . 
J e l e n t é s 

az »Okor-szigetvidéki egyházi értekezlet« által hirdetett 
pályázat eredményéről. 

A nevezett értekezlet által e becses lapok 1895. 
évi 51. számban meghirdetett pályázatra f évi jún. 1-ére 
csak egy pályamű érkezett, mely — a bíráló bizottsági 
elnökségtől esperes úr "súlyos szembaja folytán vissza-
vonulni kényteleníttetvén, valamint egy másik bir. bizott-
sági tag is lemondván — Bosznai Sándor alelnök úrhoz 
tétetett át az elnök által, oly utasítással, hogy a megma-
radt bizottsági tagok bírálják meg a művet, mely további 
bírálat végett az értekezlet őszi ülésén választandó, két 
bírálónak folytatólagosan fog kiadatni s az ügy eldön-
tése ezzel is gyorsítva leend. 

Az értekezlet rendes őszi ülését f. évi aug. 20-án 
tartotta meg, a midőn alelnök jelentette, miszerint a 
három bíráló véleménye oly kevés eltérést mutatott az 
ügy érdemére nézve, miszerint a végeredményt még az 
újonnan választandó két tag esetleg ellenkező nézete sem 
alterálhatná. 

Ennek alapján az értekezlet a bírálatok felolvasá-
sát határozta el. 

Mind a három bírálat nemcsak ügyszeretetet, és 
szakértelmet mutat, de magáért a tárgyért s eszméért lel-
kesedő meleg buzgóságtól sugárzik. A két első inkább 
paedogogiai, a harmadik inkább theologiai, közelebb ref. 
felekezeti szempontból foglalkozik a munkácskával. 

Mind a három bírálat megegyezik abban, hogy az: 
»Üdvösség útja * című munka szerzője tárgyával lelkese-
déssel foglalkozott s számtalan jelességet tüntet föl s így 
a szegényesnek mondható pályázat meddőnek épen nem 
tekinthető, sőt oly művet adott az ismeretlen szerző, mely-
nek űgyis szegényes valláserkölcsi irodalmunkban helyet 
lehet és kellene találni a műveltebb prot. családok köré-
ben. Emelkedett gondolkozás, válogatott kifejezések, vonzó 
alak mind a mellett beszélnek, hogy a maga helyén ez 
a munka figyelmet és érdeklődésre méltán tarthatna számot; 
de abban is megegyeznek, hogy a pályázatban kitűzött 
célt, mely nem más, minthogy »oly kézi könyvecskét 
adjunk azon híveink s azok gyermekeinek kezébe, kik köz-
vetlen vallásos oktatásban, más felekezetűek-körében élvén 
s iskoláiba járván, nem részesülhetnek, hogy belőle akár 
a más felekezetű tanító, akár s főként szüleik segélyével 
a ref. keresztyén hitnézetek legfőbb, sarkalatosabb elveit, 
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valamint a legszükségesebb imákat elsajátíthassák, magli-
kévá tehessék, s a bibliát s más vallásos műveinket ha-
szonnal forgathassák.« 

Látni való, hogy első sorban azokra a pusztai 
cselédekre, pásztorokra s idegenbe száműzött szegénysorsú 
híveinkre gondoltunk, kik maguk még boldogító közösség-
ben élnek nevelő egykázukkal, de az oda tartozóság ér-
zetét gyermekeinkbe beoltani már nem képesek. Csak 
másodsorban gondoltunk a hivatalnokokra, s műveltebb 
elszórt híveinkre, kiknek értelmi képzettsége s tisztultabb 
meggyőződése e részben nem fenyeget közvetlen veszély-
lyel az egyház testéről való leszakadás tekintetében. 

Szerző szemei előtt pedig mindinkább ez utóbbiak 
lebeghettek. Ez az oka, hogy a bírálók véleménye alapján 
a szigorúan körülírt pályázat neki kiadható nem volt, 
hanem új pályázat kiírása határoztatott el. 

Az alelnök bírálatát mellékelve küldöm, kérve a 
Nagyt. szerkesztőséget annak közlésére, hogy a nagy kö-
zönség e kérdés felől kellőleg tájékozva lehessen. (Mai 
számban közli a Szerk.) 

A jeligés levélke felbontatlanul megsemmisíttetett. 
Szerző, kitől a célnak megfelelő művet várni jogunk van, 
müvét Nagytiszteletü Dányi Gábor kis-csányi lelkész úrtól 
— ki a bizottságnak már nem tagja — visszakérheti. 
Kellően átdolgozva, az az új pályázaton is részt vehet 
kellő óvatosság mellett, hogy t. i. kiléte a biráló bizottság 
tudomására ne jusson. 

Az új pályázat határidejéül 1897. március hó 1-je 
tüzetett lei, s a pályaművek nt. Bosznai Sándor bír. biz. 
elnök úrhoz, Baranya-Sellyére (posta helyben) küldendők. 

A biráló bizottságba uj tagokul Kimiti László iványii 
és nagy Imre mecskei lelkész urak választattak. 

A pályázat feltételei ugyanazok, a melyek e Lap 
1895. évi 51. számában közöltettek. 

Ismételve kérem a hazai egyházi lapok nt. Szer-
kesztőségeit, hogy e pályázatról a szent ügy érdekében 
tudomást venni s említést tenni szíveskedjenek. 

Nagyváty, 1896. szept. 3. 
Morvay Ferenc, 

az ért. elnöke. 

Evangelizáeió-e vagy belmisszió? 
(Folytatás.) 

III. 
A Rauh.es H a u s e m b e r e i n e k n y i l a t k o z a t a az evange l i -

zác ió és b e l m i s s z i ó kórdósóben , 

A belmisszió munkásainak képzésére szolgáló inté-
zetek között legnagyobb és leghatalmasabb a Hamburghoz 
közel eső Hornban Wichern János Henrik által 1833-ban 
alapított Rauhes Ilaus, melyről, valamint magáról Wichern-
ről is részletes cikkek jelentek meg a Protestáns Szemle 
hasábjain. 

A Rauhes Harisból kikerült misszionáriusok kinn az 
életben is folyton fentartják az egymás közt és az anya-
intézettel való összeköttetésüket, például oly módon, hogy 
az egyes városokban szolgáló misszionáriusok elöljárói, 

jórészben maguk is a Rauhes Haus volt növendékei, vagy 
esetleg tanárai, szövetségben állanak egymással, s mint 
ilyenek, konferenciákon jönnek össze, melyeken a bel-
misszió legfontosabb ügyeiről tanácskoznak s fenforgó kér-
déseit vitatják meg. 

A központi bizottság fentebb közlött nyilatkozatának 
megjelenése után nem sok idővel, 1889. nov. hó 6-án Berlin-
ben konferencián jöttek össze a Rauhes Haus testvérületi 
elöljárói, s közülök egy Lindner nevű lelkész a Hamburg 
városi misszió elöljárója >Evangelizáció és városi misszió« 
cím alatt a szóban forgó tárgyról felolvasást tartott, hatá-
rozati javaslatokat nyújtott be. Ezen felolvasást és hatá-
rozati javaslatokat s az ezek alapján kifejlett érdekes vitát 
s a konferencia végén hozott határozatokat szándékozom 
még kellő részletességgel megismertetni, hogy azután né-
hány saját szóval berekeszthessem ezen cikkemet. 

E v a n g e l i z á c i ó ós városi missz ió . 

Ez tehát a Lindner lelkész felolvasásának, melynek 
elején ő kifejezi, hogy értekezletök nem akar arra nézve 
kísérletet tenni, hogy a központi bizottságnak az evan-
gelizáció tárgyában július 4-én kiadott tételei tartalmát 
még egyszer tárgyalás alá vegye, mert minden lényeges-
ben hozzájárul azokhoz és háládatos szívvel látja, hogy 
mennyivel előbb állanak azok a kasseli kongresszus meg-
állapodásánál. Itt o világiak egyházi tevékenységéről csak 
általánosságban beszéltek s a terület olyan nagy volt, hogy 
a Rauhes Hausból kikerült egyéneket leginkább érdeklő 
mozzanat, a belmisszió hivatásszerű munkásai, a szintén 
világiak közé tartozó misszionáriusok által végzett egy-
házi jellegű tevékenység méltánylása nem juthatott egészen 
érvényre. És ezen hiányt a központi bizottság tételei el-
ismerésre méltó módon kipótolták. Látszik, hogy a kasseli 
előadó nem ismerte eléggé azon nyomorokat, az egyházi 
élet azon széptépetettségét, melyek alatt a városi misszio-
náriusok nyögnek, de a központi bizottság sokkal erőseb-
ben hangsúlyozza ezen szemmel látható szükséget s azért 
az evangelizációval szemben való állását is erőteljesen 
körül tudja írni. 

Elmondja azután az előadó, hogy a Rauches Haus 
mostani igazgatója, a nagy Wichern fia kívánságára vet-
ték föl e tárgyat, s előtte, az előadó előtt is kívánatosnak 
látszik, hogy a Rauhes Haus állást foglaljon ezen kér-
désben, mert épen a városi misszió szolgálatában munkál-
kodó testvéreket nyugtalanítják leginkább az evangelizáció 
egyes előharcosai által emelt igények s az ő szerény mun-
kájok örömeit zavarják azok legjobban. A városi misszió 
gyakorlására nézve fontos néhány tételt akar tehát ő most 
megvilágítani s az evangelizáció munkájáról óhajt egyet-
mást elmondani. 

A városi missziónak, épen úgy mint az evangeli-
zációnak a lelkészi hivatallal szemben, bizonyos önálló-
ságra van szüksége (I. fentebb közlött 1—4. tételeket). A 
hol az egyházi szükség a legnagyobb, ott a városi misz-
szió nem lehet egyszerű diakonátus, melyet direct a lel-
készi hivatal vezessen. Ezen szükség nem csupán a gyüle-
kezetek nagyságában és át nem tekinthető voltában, hanem 
sok lelkésznek az egyház hitével szemben való tartózkodó 
állásában is nyilatkozhatik Nagyon jól értem én azt — 
mondja az előadó, hogy az egyháznak ezen nagy nyomorú-
ságáról nyilvánosan nem beszélnek szívesen; hogy az a 
beszéd csak szent szégyenkezéssel és fájdalommal történ-
hetnék meg, mert ki szeretne közülünk Chám vétkében 
részes lenni? De azért szemeinket ezen baj előtt bezár-
nunk nem szabad. Hamburgban, Brémában és Poroszor-
szág több helyén is fennáll azon szomorú kivételes állapot, 



hogy a lelkészi hivatal és az egyháztanács a gyülekezeti 
belmissziót nem képesek vezetni, sőt egyáltalában tűrni 
sem akarják azt, és ilyen helyeken a lelkek gyakran tel-
jesen gondozatlanul maradnak. Mi kívánjuk, hogy a bel-
missziót a lelkészi hivatal vezesse, a hol az egyáltalában 
lehetséges; de a lelki gondozás monopoliuma nem illetheti 
meg a lelkészt, mert a hol a templomi kathedrákon meg-
tűrik a hitetlenséget, ott a beimissziónak, a szükségre való 
tekintettel joga van ahhoz, hogy önállólag is munkálkod-
jék. Ezen tekintetben tehát az evangelizáció és a városi 
misszió szövetséges társak. Kívánatos volna, hogy egyházi 
részről még inkább elismernék egy önálló városi misszió 
szükséges voltát. Szaporodnak ugyan a hangok, melyek 
ezt teszik, de nagyon sokan még hidegen és visszautasító-
lag viselik magokat. 

A városi misszió igehirdetése és lelki gondozása elleni 
legfőbb ellenérvet tudvalevőleg az ágostai hitvallás XIV. 
cikkelyében találják föl. Ezen cikkely szerint csak az hir-
detheti nyilvánosan Istennek igéjét, a ki »rita vocatus est*, 
vagyis a ki törvényesen hivatott el. Ámde szerintem — 
mondja az előadó — benső, Isten előtti hivatással nem-
csak az egyházkormányzati hatóságok által megerősített 
férfiak, tehát a lelkészek, hanem a gyülekezetek, vagy 
egyes, egyházilag elismert egyletek által alkalmazott egyé-
nek is bírhatnak. A hitvallás említett cikkelyének ezen 
szava: »egyházilag elismert állomás®, rendkívül fontos és 
tisztázza a kérdést. Én például megmaradtam volna kelet-
poroszországi lelkészi hivatalomban és nem jöttem volna 
Hamburgba, ha az itteni belmissziói egyletben nem láttam 
volna olyan egyházilag jogosított és törvényesített állomás-t. 

Mi, a városi misszió emberei, kérünk, intünk, bün-
tetünk, tanítunk, épen mint azok, a kik rendes lelkészi 
hivatalban vannak. Mi nemcsak az egyetemes papság jogait 
gyakoroljuk, s mi nem is csak úgy akarunk beszélni, mint 
szélesebb családi körök háziatyái, hanem a gyülekezeti 
élettől elidegenedettekre akarunk, és pedig mindig az egy-
ház nevében, hatni. Mi nem érdemeljük meg azon szemre-
hányást, mintha mi egy ránk nézve idegen hivatal jog-
körébe akarnánk betolakodni. És mi nem vagyunk azzal 
megelégedve, hogy igehirdetésünknél belmissziói egyleti 
jogunkra hivatkozzunk, hogy gyűléseinket a rendőrség 
előtt bejelentsük és hogy azt mondhassuk a lelkésznek: 
»hiszen úgy sem akadályozhatsz meg minket«. Mi az 
Úrnak és az ő egyházának szolgálatában állunk. Lelki-
ismereti dolog az mindenkire nézve. Ezért kívánatos egy 
kellő világításba helyező és mellettünk kívülre bizonysá-
got tevő forma. Nem szükséges annak ordinatiónak, vagy 
ezen lelkészavatáshoz hasonló szertartásnak lennie; elég 
a testvérházból való ünnepélyes elbocsátás, s a gyüleke-
zet vagy a missziói barátok, vagy általában az illető 
munkakörhöz tartozó, azt élvező emberek előtti ünnepé-
lyes bevezetés és üdvözlés. 

A következő szakaszban aztán az evangelizáció és 
a városi misszió közötti lényegi különbségekről beszél az 
előadó (1. fentebb az 5—8. tételeket). 

Missziói érzékkel és missziói buzgalommal a városi 
misszionáriusnak is kell bírnia. A ki nem tud aggresszive 
föllépni; a ki a lelkiismeretet fölrázni nem tudj a ; az 
ne fogjon hozzá ehhez a munkához, de a melynek egy-
házilag mindenesetre egészségesnek kell lennie és annak 
is kell maradnia. Mi nem akarunk az evangélisták útjain 
haladni; mi távol tartunk magunktól minden methodisz-
tikus üzérkedést; mi az Isten igéjét kicsiny, áttekinthető 
körökhöz akarjuk vinni, hogy azokat visszanyerjük az 
egyháznak, azaz hogy, ha valamiképen lehetséges, a gyüle-
kezeti életnek. Mi tudjuk, hogy a fölébredés még nem egy 
a megtéréssel, hogy a keresztelésben újjászületés történik, 

de a megtérés átmegy az egész életen. Folytontartó bán-
kódásnak és bűnbánatnak kell az ó Ádámot megfojtania 
és az új embernek mindennap ismét elő kell kerülnie 
és föl kell támadnia. Ámde ez nem történik meg a meleg-
ágyi növények fejlődésének gyorsaságával. Mi nem téveszt-
jük össze, a mi az evangelizációnál mindújra megtörténik: 
a megigazulást és megszentelődést. Mi fölismerjük úgy a 
hallgatóra mint a szónokra nézve a nagy veszélyt, mely 
a »Jézus most megment tégedet* szavakban rejlik. Mi 
tehát az igehirdetésben józanok vagyunk és teljes érvé-
nyére igyekszünk juttatni a »kegyelemből hit által igaz« 
evengélikus nagy dogmát. 

Az evangélisták körutazása az igehirdetésnek igen 
egészségtelen módjára nyújt alkalmat: az evangélisták 
mindig csak ismételgetnek és túloznak, az egész üdvigaz-
ságba való bevezetés helyett csak indulatba hoznak, lángra 
lobbantanak. Nézetem szerint huzamos ideig senki sem 
munkálkodbatik mint evangélista. A kolportőrök között a 
vallásos dolgokról fecsegők mindig csak ártottak a gyüle-
kezeti életnek. A lelkészek értékéről való ítéletök gyakran 
attól függ, hogy milyen vendégszeretettel fogadták őket 
az illető lelkészlakokban. 

Mi nem akarjuk, hogy a mi testvéreink olyan mun-
kát folytassanak, mely nincsen helyhez kötve; az egyházi 
vezetés, a helyi vagy a belmissziói egyleti lelkész által 
való támogatás nélkülözhetetlen reánk nézve, és csak azon 
esetben lehetséges az, ha munkaterünk kimutattatik. Mi 
részt akarunk venni a könyörületesség munkáinak gya-
korlásában, a szegények ápolásában, a gyermekek körüli 
szolgálatban s a belmissziói egyleti élet más hasonnemű 
munkáiban is. Nagyon könnyen karrikaturák keletkeznek, 
ha valaki mindig csak azt tartja a maga feladatának, 
hogy nyilvánosan is, négyszemközt is folyton csak erre 
hív: »térj Jézusodhoz!* Valamint a lelkipásztornak, úgy 
a laikusnak is van külső munkára is szüksége, hogy erői-
nek égyensúlya fentartassék. 

A városi misszionárius által végzett lelki gondozás 
egészen más, mint az evangélistáé. Ez utóbbi nem is-
meri azon személyiségeket, kik között lelki gondozást 
akar végezni. Nincsen módjában figyelemmel kisérni hall-
gatóinak családi életét és munkahivatási hűségét, valamint 
Isten igéje reájok telt hatásának maradandó vagy múlé-
kony voltát, és e miatt gyakran megcsalja önmagát is és 
másokat is. Igazán, van valami valóban rendkívül egész-
ségtelen az evangélisták lelkipásztori receptjeiben. Nagyon 
is nagy súlyt helyeznek egyes imádságok meghallgatására, 
a betegeknek könyörgés által való meggyógyítására; azt 
követelik, hogy azok, kik szentségben állanak, különülje-
nek el bűnös embertársaiktól és magukban alkossanak 
külön egyesületeket. De hát hogyan lehessenek így egyes 
családok a mi gyülekezeteink keresztvénileg erős tagjaivá? 
És hogyan tarthatjuk így kellő távolságban magunktól a 
pietisztikus szűklelkűséget, az elkárhoztatásra oly hamar 
kész, nagyzoló hajlandóságra ? A lelkek vezetésének ezen 
reánk nézve idegen módja veszélyeket hord magában 
főként az ifjúsági egyletekre nézve. A megmentettek azon 
nal magok is mentők akarnak lenni, s magok is azonnal 
'szintén evangelizálni és misszionálni akarnak. De ez na-
gyon megfontolni való dolog, és könnyen rossz hírbe hoz-
hatja a mi munkánkat. 

Mindezen okokból nagyon kockáztatott kísérletnek 
tartja a felolvasó (lásd fentebb a 9. s következő tételeket), 
hogy ugyanazon egylet városi missziót és evangélizáciot 
rendezzen be. Kivételek fordulhatnak elő, de jobb a kettőt 
külön tartani egymástól. A Rauhes Haus emberei a meg-
jelenésében igénytelenebb, gyakran csaknem észrevehetet-
len, de mindig sikeres eredményt igérő városi missziót 



akarják ápolni és minden oldalúlag kifejleszteni. Teljesen 
jogosulatlan igénye az az evangelizációnak, mintha ő az 
elidegenedettek megnyerésén az eddigit sokkal felülmúló 
gyakorlati módszert talált volna föl. Egy olyan férfiú, mint 
Schrenck, bizonyára meg tudja indítani az őt hallgató 
ezereket és a megtérteket tovább tudja útjokon vinni, 
ámde őt is többnyire csak olyan emberek hallgatják, kik 
telhetetlen látogatói valamennyi missziói ünnepélyeknek. 
Távol legyen tőlünk — folytatja Lindner — hogy kicsi-
nyeljük az ő tehetségeit, vagy hogy kétségbevonjuk őszin-
teségét és hit buzgóságát. Mi teljes szabadságot biztosí-
tunk testvérületünk tagjainak az evangelizációról való 
véleményüket illetőleg, mert tudjuk, hogy minden szolga 
az ö tulajdon urának áll vagy esik. E régen kipróbált 
módszereket a még új. ki nem próbáltak kedvéért feladni 
semmi esetre sem akarjuk, és azon igényt határozottan 
visszautasítjuk, mintha az evangélistának csalhatatlan esz-
köze volna a nagy tömegek megnyerésére s mintha ő így 
az egyház bajain gyökeresen tudna segíteni. A városi 
misszió a maga részéről csöndesen és komolyan utána 
akar menni az elveszettnek, mígnem azt feltalálja, de 
vissza akarja nyerni a nagy tömegeket is. A néptömeg 
nyomora azonban mégsem képes arra indítani, hogy a 
tömeges ráhatást üdvös dolognak tartsa az egyházban. 

Ezért a Rauhes Haus a maga testvéreit nem is 
küldheti ki mint evangélistákat, s nem is akar ilyeneket 
képezni. A jelentkező egyáltalában nem is maga határozza 
el, hogy mely munkatéren fog ő egykoron működni. A 
testvérházban töltött évek egyeseknél gyakran csodálatos 
változásokat idéznek elő: több igénytelen növény pompá-
sul fejlődik ki, míg viszont több, sokat igérő bimbó elher-
vad. A Rauhes Haus volt növendékei általában nagyon 
hálásak a nyert intézeti nevelésért, de annak bizonyára 
és egészen természetesen továbbfejlesztésre van szüksége 
a hivatal munkáiban. Maga az alap azonban nagy áldo-
zatok árán megvettetik. Hogy vájjon kellene-e némelyik 
városi missziói munka végezhetéséhez külön előkészítés 
is azon kívül, a mit a Rauhes Haus ad, azt könnyű szer-
rel talán nem lehet eldönteni. 

Mi egyszerűleg csak szolgálni akarunk a magunk 
igaz egyszerű módja szerint — ezen szavakkal zárja 
be felolvasását Lindner lelkész — mi a halhatatlan lelkek 
keresésében akarjuk kimutatni hűségünket, és követni 
akarjuk azon Pásztort, ki az egy elveszett juhnak utána 
ment a pusztába. Csak alázatosságot és bátorságot, böl-
cseséget és erőt adjon nekünk mindújra az Ur, hogy 
nagy józansággal forró szeretetet tudjunk összekapcsolni. 
Akarunk mi korszerű eszközöket is alkalmazni, ámde a Köz-
pontban rendületlenül meg akarunk állani. Lélekben buz-
gók lévén, nem akarunk hanyagok lenni a reánk bízott 
munkában. Az a diadalom, mely meggyőzte e világot, a 
mi hitünk. 

(Folyt, köv.) Csiky Lajos. 

B E L F Ö L D . 

A felső-borsodi egyházmegye közgyűlése. 
A f.-borsodi evang. ref. egyházmegye Sajó-Ivánkán 

szept. 1—2. napjain tartá őszi közgyűlését nt. Vadászy 
Pál esperes és Ragályi Béla gondnok elnöklete mellett. 

Esperes buzgó alkalmi imája után világi elnök gon-
dolatokban gazdag beszéddel nyitotta meg a közgyűlést, 
szive mélyéből üdvözölve a nagy számmal összesereglett 
tagokat. 

Utána esperes úr tartotta meg félévi jelentését, mely 
minden tekintetben hű tükre volt egyházmegyénk szellemi 
és anyagi életének Letette az elismerés virágaiból font 
koszorút Tőrös Ferenc ládbessenyei elhalt lelkész sírjára, 
ki 1844. év óta munkálkodott közöttünk. Jelenti továbbá, 
hogy a tanítói hivatalok erősítésére egyházmegyénk 1006 
forintot eszközölt ki a nm. vallás és közokt. minisztertől 
államsegély címen. De mindez csekély; mert a 400 frtra 
felemelt tanítói hivatalokra sem akad pályázó, úgy hogy 
jelenleg is hét hely van üresedésben. Á vallási és erkölcsi 
élet elég megnyugtató. Sőt a tanügy fejlődésében a hala-
dás jelei mutatkoznak. Sürgeti a jelentés a vallás- és ének-
tanítás fontosságát, nehogy a beállt új viszonyok között 
anyaszentegyházunk jövendő nemzedéke hátra maradjon 
vallásos felfogásával. 

Miután a hiányzó jegyzői kar Bodnár István és 
alant írt lelkészekkel kiegészíttetett: közgyűlésünk beerő-
sítette Sáfrány Lajost Ládbessenvőre s bekebelezte Bog-
dáni József és Csiky József s.-lelkészeket Rudobányára 
és Varbóra. 

Beerősíttettek mint megválasztott tanítók: Kis Sán-
dor Parasznyóra, Papp Mihály Edelénybe. Csabai Ferenc 
Kondora, Karácsonyi János Radistyánba, Dam János 
Balajtra. Nincs tanító: Meszesen, Vadnán, Barcikán, Déde-
sen, Berentén, Málinkán, Hegymegen. 

Kellemetlenül érintette közgyűlésünket a már négy 
év óta húzódó szendröi templomügy, hol a hivek nem 
tudnak megegyezni sem a tervre, sem a templom költ-
ségeire nézve. Egyik része a gyülekezetnek a régi tem-
plomot akarja fölépíteni, másik része pedig a réginek 
köveiből akar egy kisebbszerü, de a célnak megfelelő 
templomot. Egyenetlenség van a miatt is hogy miből 
fedezzék az építkezési költségeket ? A nagy többség a lel-
készi és tanítói hivatalt illető magtár tőkét szeretné be-
építeni, a mi nem lehetséges; de önként áldozni senki 
sem akar Isten dicsőségére ! Egyházmegyénk tétlenül nem 
nézheti már a szendrői állapotokat s megunva a huza-
vonái Miklós Ödön világi tanácsbirót kéri fel, hogy álljon 
a dolog élére s vezesse kívánatos mederbe a veszedelmes 
árat s építéssé fel a szendrői templomot minél előbb. 

A tanügyi bizottság közérdekű pontjai következők: 
A f.-borsodi ev. ref. egyházmegyében van 58 iskola. 

Rendes tanító működik 41; helyettes kilenc; lelkésztanító 
hat. Lélekszám van: 25043. A 6—12 éves iskolakötelesek 
száma 1552 fi, 1496 nő. Összesen 3048. A 12—15 éves 
iskolakötelesek száma 614 fi, 595 nő. Összesen 1209. Nem 
gyakorolja az iskolát 69 gyermek és 116 ismétlős iskola-
köteles. Más vallásúak járnak iskoláinkba 95 róm. kath., 
hat g. kath., 10 ág. ev., 53 mózes vallású. Összesen 164. 
Felsőbb iskolába jár kilenc, idegen iskolába egy. VI. osz-
tályba soroztattak a növendékek 30, V. osztályba 18, 
IV. osztályba nyolc iskolánál. Kitűnő iskolánk van 18, 
dicséretes 26, kielégítő 11, gyenge egy. Hiányos a fel-
szerelés több iskolában s a tornatanítás a legtöbb helyen 
eszközök nélkül taníttatik. A tanítói jövedelem összege: 
22,365 frt 24 kr. 

Az iskolai körlátogatók újból megválasztattak s a 
hiányzók kiegészítéséül a szentpéteri körbe Papp Zsigmond, 
az órdi körbe Barna Gyula, GöŐz Ferenc, a szilvási 
körbe Mató János, az edelényi körbe Kóta Károly erő-
síttettek meg. 

Tanügyi bizottság következő indítványokat terjeszti 
a nt. egyházmegyei közgyűléshez elfogadás végett: 

a) Miután a tiszáninneni egyházkerületi tanügyi 
bizottság alapszabálytervezete körültekintő gondoskodással 
intézkedik a tanügy fejlődéséről, a bizottság szervezetéről, 
azt célszerűnek és helyesnek nyilvánítjuk azon módosí-



tással, hogy a 2. §-ban említett »tanügyi bizottság tagjai* 
közül ne zárassanak ki mereven a gyakorlati tanítók; 
hanem legyen minden egyházmegyéből 1—1 kitűnő gyakor-
lati tanító, mert a gyakorlati tanítók a bizottságba való 
bevonással úgy az iskola beléletének, mint a gyakorlati 
pedagógiának, módszernek, továbbá az iskolai viszonyok-
nak, a tankönyvek esetleges hiányainak gyakorlati meg-
világítása által mind a bizottság működését nagyban elő-
segíthetik, mind a tanügy fejlődésére hathatósan befoly-
hatnak. 

b) Miután köztudomású dolog, hogy 1895. év okt. 
1-től az egyházpolitikai törvények életbe léptek. S köz-
tudomású dolog, hogy az új törvények és az állam, a 
mi valláserkölcsi életünk emelésével vagy hanyatlásával 
nem törődik: nekünk protestánsoknak teljes igyekezettel 
azon kell lenni, hogy a reform, egyháztagok valláserkölcsi 
élete legalább a mai színvonalon megálljon, nehogy az 
iskolai oktatás vallástalan színezete miatt a jövő nemze-
déket megingassa hitében, vallásos felfogásában a világi 
és önző érdekek hajhászása, azon kell lenni, hogy minden 
iskola újból az egyház veteményes kertje legyen, hogy 
az mindenütt hitben és jellemben erős tagokat neveljen 
az anyaszentegyháznak, azért a végtelen sok áldozatért, 
a mibe kerül egv-egy iskolafentartó testületnek az iskola. 
Óhajtandó, hogy az imétlő iskolások necsak az írásban, 
olvasás és számvetésben oktattassanak, hanem azon kell 
lenni közös akarattal, hogy a biblia örök igazságai, Jézus 
élete ev. szerint reformált vallásunk hitelvei, prot. egyház 
története, annak kiemelkedőbb alakjai ismeretesek lenné-
nek előttök. Mert csak így várhatnánk az ifjúság hiterős 
jellemképzését, így várhatnánk a prot. felfogás és öntudat 
megerősödését a jövendő nemzedék szivében. 

Mindkét indítványt elfogadta közgyűlésünk s mint 
az egyházmegye indítványát felterjeszti pártolás és elfo-
gadás végett a főt. egyházkerületi közgyűléshez megtoldva 
azzal, hogy a prot. egyház történetét magában foglaló 
kézikönyvről mielőbb gondoskodjék s gondoskodjék a 12 
év óta húzódó konfirmációi kis káté tisztázásáról, s gon-
doskodjék a régi elavult vallástani kézikönyvek újabbak-
kal való felcseréléséről is, melyben a nagyobb rész ne 
foglalja el az ó-testamentumi szent történeteket. 

Jól eső örömmel vette tárgyalás alá közgyűlésünk 
az Edelényben tartott ^Lelkészi értekezlet* jegyzőkönyvé-
nek pontjait, melyből örömmel győződött meg, hogy a val-
láserkölcsi életre való szigorúbb felügyeletet már a leg-
több lelkész alkalmazza, gyakorolja. Sőt a pályakérdés, 
^Fejtessék ki a prot. lelkész feladata a mai megváltozott 
viszonyok között az egyházi közigazgatás, de különösen 
a cura pastoralis terén* — arra enged következtetni, 
hogy a lelkészek megértették az új idők követelményeit, 
s egyesületekben, összejöveteleiken arról beszélnek: mi a 
teendőnk, hogy a valláserkölcsi élet, az egyház társada-
lom útján is megmozduljon?! 

A lelkészi értekezlet jegyzőkönyve alapján közgyű-
lésünk következő indítványokat terjeszti fel a főt. egyház-
kerületi közgyűléshez pártolás és elfogadás végett. 

a) Miután tudomásunk van arról, hogy sok szegény-
ségben küzdő öreg lelkésztársunk, ha betegség vagy az 
öreg korral együtt járó gyengeség miatt káplánt tart, 
nem kényelemből, de kényszerűségből a szabályrendelet-
ben megállapított 100 frt fizetést a legjobb akarat mellett 
sem képes kifizetni a s.-lelkésznek: kéressék föl a főt. 
egyházkerület útján a konvent, miszerint a s.-lelkészek 
érdekében oda hatni méltóztassék tenné folyóvá az állam-
segélyt pótlólag a nm. minisztérium törvényhozás útján 
az olyan s.-lelkészek részére, a kik még a szabályrende-
letben megállapított 100 frt fizetést sem kaphatják meg, 

óhajtanánk, hogy gondoskodjunk a s.-lelkészekről, míg nem 
késő, mert bizony a hat esetleg 800 frtra nagy nehezen 
kiegészítendő papi pálya nem ébreszt nagy vonzalmat a 
fiatalabb nemzedék körében, nem különösen akkor, ha Ö 
róluk egészen megfeledkezünk. 

b) Miután köztudomású dolog, hogy a kassai ref. 
harangok nagypénteken mélységesen hallgatnak: közgyű-
lésünk sajnálattal veszi tudomásúl e visszatetsző intézke-
dését a kassai egyház elöljáróságának s midőn tisztelettel 
felhívja a főt. egyházkerületi közgyűlés figyelmét e párat-
lan intézkedésre, egyúttal alázatosan kéri, hogy hatáskö-
rében a lehető legrövidebb idő alatt közmegelégedésünkre 
intézkedjék, hogy már a jövő nagypénteken a kassai ref. 
harangok dicsérjék az Istent, mert a nagypénteki haran-
goztatás ev. ref. anyaszentegyházunknak közgyakolata, mi 
alól a kassai egyház sem képezhet kivételt. 

c) Miután a vegyes házasságból születendő gyerme-
kek vallása felől biztos tudomása nincs a lelkészi hivatal-
nak, indítványozza közgyűlésünk, miszerint a főt. egyház-
kerület útján kéressék föl a konvent, hogy a n. mélt. 
minisztérium utasítsa az illető községeket, a hol (szolga-
bíró, járásbiró, közjegyző, polgármester) a vegyes házas-
ságból születendő gyermekek vallása felől megegyezés 
történt, hogy a szerződést másolatban esetről-esetre küld-
jék meg az illető lelkészi hivataloknak. 

A domesztikából 8 kérvényen egyházak és lelkészek 
2350 frtot kérnek; ajánltatnak 1500 frt segélyre. 

A gyámtári választmány mandatuma lejárván, újból 
megválasztattak 6 évre Dcbreeenyi Gábor, Vladár Ervin 
elnöklete alatt: Csizmadia Jenő, Botos József\ Miklós 
Ödön, Dobozy István. 

Az okt. 4-én Sárospatakon tartandó kerületi köz-
gyűlésre elnökségen kívül kiküldettek: Bartha Mihály, 
Csizmadia Jenő, Szekrénycssy Árpád, Vladár Ervin 
tanácsbirák. 

Lelkészavatásra ajánltatnak: Bakó Lajos borsodi, 
Batta József f.-kelecsényi. Sáfrány Lajos l.-besenyői 
fiatal lelkészek. 

Sajó Ivánka majdnem legkisebb egyháza a felső-
borsodi egyházmegyének. De hogy e kis egyház fogadta 
kebelébe az egyházmegyei közgyűlés tagjait: oly példás 
rendbe hozta egyházát s oly előzékenységgel viseltetett 
irántunk, hogy lehetetlen meg nem dicsérni áldozatkész-
ségeért s magyar vendégszeretetéért. 

A közebéd kedélyes hangulatban folyt le. Itt alant 
írt verses pohárköszöntőjére Miklós Ödön volt államtitkár 
és t.-biró reflektált s tartott oly nagyszerű beszédet a 
protestánsok szellemi erejéről és összetartásáról, hogy kár 
volt minden szavát föl nem jegyezni örök emlékezetnek 
okáért. Kiemelte az egyházpolitikai törvények szükséges-
ségét, de nem félti anyaszentegyházunkat, csak lelkipász-
torok és világiak kezet fogva munkálják Isten országát. 
Úgy hiszi, mienk a küzdelem, de ha nem hagy el a lel-
kesedés és kitartás mellett az Isten kegyelme, mienk lesz 
a jövő is! 

Kápolna, 1896. szept. 5-én. 
Szuhay Benedek, 

h. jegyző. 

IRODALOM. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténetéből, most a hatvanhatodik füzetet vettük, melyben 
az 184-9. évi ápril havi események egy része van leírva. 
A kettős nagyságú külön műmellékleten kívül, mely az 



1849. évi augusztus 9-iki temesvári csatát ábrázolja, egy 
0 felsége a magyar király birtokában lévő festmény után, 
a füzetet még következő képek és ábrák diszítik. A trón-
fosztás után kibocsájtott Kossuth-bankó. — A Rákóczy-
kard. A debreceni városháza. — Magyar címer a trón-
fosztás után. — Falragasz 1849-ből. — A debreceni főiskola 
1848 —49-ben. Magyar címer a trónfosztás után. Kossuth 
az ország kormányzójául választatik meg 1849. április 
14-én. Magyar címer a trónfosztás után. Folyvást előfizet-
hetni a kiadóknál, Lampel Róbert, (Wodianer F. és fiai) 
cs. és kir. udvari könyvkereskedésében Budapesten, And-
rássy-út. 21. sz. a. Egy-egy füzet ára 30 kr. 

** Sárosmegye népnevelése az ezredik évben. 
Többek közreműködésével s a sárosmegyei Általános 
tanítóegyesület megbízásából szerkesztették Láng Mihály 
és Simkó Endre óvónő- és tanítóképző igazgatótanárok. 
19 fénynyomatú képpel. Eperjes, 1896. Sárosmegye tör-
vényhatósági bizottságának kiadása. Nagy 8-rét 466 lap. 
Ára 3 frt. — A megyei iskoláknak, a magyar kisdedne-
velés és népoktatás előfizetőinek és munkatársainak, taní-
tóknak és óvónőknek 2 forint 50 kr. Kapható Eperjesen 
Kósch Árpád könyvnyomdatulajdonosnál. Exegi monu-
mentum! — mondhatják magukról a szerkesztők. Becses 
adalék e nagy mű hazánk közművelődési templomának 
fölépítéséhez. A rengeteg anyag összegyűjtésére az orszá-
gosan ismert Eperjesi Széchenyikör 150 frtot, a mű ki-
nyomatására a vármegye törvényhatósági bizottsága ezer 
forintot szavazott meg. A szerkesztők és munkatársak 
derekásan oldották meg feladatukat. Inkább anyaggyüjte-
mény, mint rendszeresen feldolgozott mű az egész. A jelen 
népnevelési állapot föltüntetése s igaz valójának rajza volt 
itt főfeladat. A mű részleteiből kiemeljük a következőket: 
Hörk J. ügyes s hiteles rajzát adja Bezik ismert Gymna-
siologiája Sárosmegye népnevelésügye vázlatos történeté-
nek, méltó beosztása ez a nagy műnek. A »Sárosmegyei 
általános tanítóegyesület« történetét Lefkovics M.. Sáros-
megye kisdednevelését, az eperjesi állami kisdedóvónőképző 
történetét s a magyar beszéd terjedését a megye nép-
iskoláiban Láng M., a megyei népiskolák berendezését 
Fleischmanti M., az iskolai könyveket és taneszközöket 
Kovács .1., a jelen tanítókat Julesz L., az iskoláztatást 
Durst Gy., a nőegylet árvaházát dr. Horváth Ö., a koll. 
tanítóképzőt Simkó E., s az eperjesi gör. kath. tanító-
képző egy éves múltját Kizák J., ismerteti és méltatja 
szakavatottam A vármegye összes tanítóinak életrajzát 
találjuk itt felsorolva. Nagy érdeme a szerkesztőknek s az 
összeállítóknak, hogy semmit se hallgattak el. Ijesztő nagy 
az oklevél nélküli tanítóknak a száma különösen a gör. 
kath. egyház kebelében. Akárhány azoknak a tanítóknak 
a száma, ki országos lapot hírből sem ismer s annál 
kevésbbé olvas. Sárosmegye nép- és közoktatása nagy 
múltjának, a midőn még itt a protestantismus s vele a 
magyarság és németség virágzott, épen nem felel meg a 
népoktatásnak mai sok tekintetben mizeriális állapota. 
Ide e tót- pápista tengerbe volnának helyükön mennél 
nagyobb számmal az állami népiskolák. Derék dolgot 
mívelt Sárosmegye törvényhatósági bizottsága, midőn e 
nagy mű létrejöttét elősegítette. Az érdem osztályrésze derék 

alispánunké: Szinyei Merse Istváné. Ajánljuk a művet 
az illetékes körök szives figyelmébe és támogatásába. 
Tanuljanak belőle azok, a kiket illet! A mi tanulságunkra 
Íratott meg az is! A szerkesztők önzetlen hazafias fára-
dozása megérdemli azt. Dr. Szlávik Mátyás. 

E G Y HÁ Z. 
A dtinamelléki ref. egyházkerület köz-

g y ű l é s e október hó 17-én délelőtt 10 órakor 
fog Budapesten az ev. ref. főgimnázium nagy-
termében összeülni, a szokott módon megnyit-
tatni s tárgyalásai megkezdetni; 18-án, vasárnap, 
a megválasztott új rendes lelkészek ünnepélyes 
felavatása lesz a Kálvin-téri templomban; 19-ótől 
kezelve naponként 9 órakor kezdetnek a rendes 
ülések; 21-én (esetleg 22-ón is) délután 4 óra-
kor a bírósági ülések. A közgyűlést megelőző 
napokon, még pedig 13-án (kedden) az első, 14-én 
a második lelkészképző vizsgálatok tartatnak a 
theologiai intézet vizsga-termében; 15-én és 16-án 
— a theologiai ülésteremben és a gimnáziumi 
nagy. és könyvtár-teremben megosztva — a theol. 
választmány, a fő-, közép- ós népiskolai bizott-
ságok tartják üléseiket. A többi bizottságok ülései 
idejét a közgyűlés fogja meghatározni ós kitűzni. 
— Az egyházkerületi elnökség. 

A dunántúli református püspök beiktatása. 
Antal Gábor dunántúli református püspököt nagy ünnep-
ségek között vasárnap iktatták be Pápán. A beiktatási 
ünnepen jelen voltak: Szász Károly és Kiss Áron refor-
mátus püspökök, Darányi Ignácz gondnok, azonkívül 
számos országgyűlési képviselő és vidéki notabilitás. A 
beiktatási szertartás délelőtt folyt le a pápai templomban 
Kis Gábor pápai lelkész rövid imája után Szász Károly 
püspök mondott hosszabb beszédet, melynek végén kezét 
az előtte térdelő új püspök fejére téve, Isten áldását kérte 
annak működésére. Végül Antal Gábor tartotta meg 
beköszöntő szónoklatát és a szertartás néhány templomi 
énekkel bevégződött. Az új püspök ezután a templomban 
számos deputációt fogadott. A tiszántúli reform, egyházke-
rület nevében Kis Áron, a dunántúli ev. egyházkerület 
Gyurácz Ferencz evangélikus püspök, a pápai reformá-
tus főiskola nevében Darányi és Gzike Lajos, a kurátorok 
nevében Boné Géza, Komárommegye nevében Sárközy 
főispán, Veszprémmegye nevében Véghelyi Dezső alispán 
és végül a római katholikus hitközség nevében Sült 
József üdvözölte a beiktatott püspököt. Délben 200 terí-
tékű lakoma volt, számos felköszöntővel. 

A felső-zempléni evang. reform, egyházmegye 
őszi rendes közgyűlését Kolbásán tartotta Fejes István 
esperes és Bernát Elemér egyházmegyei gondnok kettős 
elnöklete alatt. Az esperesi jelentésből kitűnt, hogy az 
egyházmegye még most sem rendelkezik minden népis-
kolájában kellő tanerővel. Kis-Ráska és Kólbása egyházak 
1600—1600 frt tőkés segélyben részesültek. Abara hit-



község templomát 2900 frt költséggel renováltatta s abba 
1240 frtért orgonát vett. Tanácsbiróvá Gyarmathy Sámuel 
egyházm. főjegyzőt, aljegyzővé pedig Dókus Lászlót válasz-
tották. Rövid tanácskozás után az egyházmegye megadta 
beleegyezését a sátor-alja-újhelyi egyház azon határoza-
tához, hogy iskoláját adja át az államnak egy állami nép-
iskola és polgári leányiskola létesítésére. Bernáth gondnok 
indítványára a közgyűlés nagy lelkesedéssel elhatározta, 
hogy Kun Bertalan püspököt harminc éves püspöki jubi-
leuma alkalmából föliratban fogja üdvözölni. 

I S K O L A . 

A közoktatási minisztérium költségvetése a 
képviselőház pénzügyi bizottságának szept. 16-iki ülésében 
az előirányzat szerint minden változtatás nélkül elfogad-
tatott. Pedig a költségvetésben közel két millióval vannak 
emelve a kulturális kiadások. IVlég vita is alig volt ennél 
a tárcánál. Lassanként rájön a törvényhozásunk, hogy a 
kultúrától nem kell sajnálni a pénzt. A költségvetésben, 
mint alább látható, jelentékeny szaporodást mutat a mi 
egyházi iskoláink állami segélye is. A kolozsvári reform, 
internátusra, melyben több a tanár, mint a lelkész-növen-
dék, a tanárképzés céljainak előmozdítása végett 6000 frt 
államsegély van előirányozva. 

Iskolai értesítés. A budapesti evang. református 
főgimnáziumban (IX. kerület Lónyay-utca 4. szám) az 
1896/97-ik iskolai évre a beiratások szeptember hó 23., 
24., 25. és 26-ikán délelőtt 8—12-éig lesznek, és pedig 
23-án a még nem jelentkezett régibb növendékek, a kö-
vetkező napokon pedig az újonnan jött tanulók jegyeztet-
nek be. Úgy a magán-, mint a javítóvizsgálatok szept. 
23-án fogadtatnak el. Az igazgatóság. 

A pozsonyi ág. hitv. ev. lyceum új épületének 
felavatása folyó 1896-ik évi szeptember hó 26-án lesz. 
Az ünnepély délelőtt 9 órakor a nagytemplomban tartandó 
ünnepi isteni tisztelettel kezdődik, melynek végeztével az 
ünneplő gyülekezet megállapított menetben a lyceum új 
épületének tornatermébe vonul, hol az épület felavatása 
és rendeltetésének való ünnepies átadása, majd az épület 
előcsarnokában a zárókőbe illesztendő okmány felolvasása 
és elhelyezése után rövid fohász és egyházi áldás rekeszti 
be az ünnepet. Az egyház elöljárói, a gazdasági választ-
mány és az iskolai bizottságok tagjai, a tanintézetek, a 
hatóságok küldöttjei, a helybeli és vidéki meghívott ven-
dégek a lyceum könyvtári termében (Konvent-utca) gyüle-
keznek össze, honnan pont 9 órakor az Isten házába 
indulnak és kijelölt helyeiket elfoglalják. A tanuló ifjúság 
tanárai vezetése mellett a lyceum új épületéből vonul az 
ünnepi isteni tiszteletre. 

A debreceni kollégiumból kitelepítendő elemi isko-
lák elhelyezése ügyében e hó 13-án tárgyalt a református 
egyház és város képviselőiből alakult vegyes bizottság. A 
kitelepítés szükségességét kimondták. Egy központi fiiskola 
építését a kollégium környékén, a bizottság erősen han-
goztatta. Érdemleges megállapodás azonban nem történt, 
hanem ez ügyet előkészítés végett albizottságnak adták, 
úgy, hogy a novemberi egyházkerületi gyűlésre a bizott-
ság megállapodásával már beszámolhasson. Remélhető 
tehát, hogy immár kivánt megoldást nyer ez a régóta 
húzódó ügy. — A főiskolai internátus ügyében is ülé-
sezett a gazdasági tanács, a tanári kar annak idején 
ismertetett, nagy conceptiójú elaboratuma alapján. A mun-
kálatról nagy elismeréssel nyilatkozott, de azt most még 
nem tartja kivihetőnek, hanem visszaadatni kéri a tanári 

karnak, hogy a viszonyok szerint a fenforgó szükséghez 
képest tegye meg javaslatai. Bizony, bizony, lassan érnek 
messzire. — A mult héten folytak a főiskolában a külön-
böző képesítő vizsgálatok. Szept. 13—14. a tanítóképzőben 
a tanítói, szept. 15—16. a papi, szept. 15—16. a javító 
és pótérettségi vizsgálatok. Tanítóképesítési vizsgálatot 
tett 39 egyén, kik közül diplomát nyert 10, félvizsgát tett 
19, elbukott 10. Első lelkészképesítő vizsgálatot tettek 
kilencen, másodikat 17-en. Javító- és pótérettségi vizsgá-
latra állottak 49-en. A kormányt e vizsgán Farkas József 
budapesti theol. tanár képviselte. — A beiratások f. hó 
15-én véget értek a főgimnáziumban és a tanítóképezdén. 
A szám, főleg a gimnáziumban, ismét rendkívüli, meg-
haladja a 700-at. Az I-ső osztályba 149, az 5-ikbe 72 
tanulót vett föl az igazgatóság. (Nb. a IV. alsó osztály 
párhuzamos.) A többi osztályok is zsúfolva vannak, főleg 
a VI.. VII. Az első és az ötödik osztály már a három első 
nap betelt, több. mint 20—20 helybeli növendék maradt ki 
úgy az egyik, mint a másik osztályból. Ezeknek most egy 
élelmes izraelita szándékozik magángimnáziumot nyitni, a 
mi, úgy gondoljuk, sem az egyháznak, sem a tudománynak 
nem válik üdvére. De hát mit tegyenek a szülők!? Irányadó 
körökben élénk mozgalom indult, meg az iránt, hogy az 
állami főreáliskolát. főgimnáziummá alakítsák át. Pro et 
contra foly a harc. De ez indítvány nem életrevaló. Debre-
czennek szüksége van reáliskolára, melynek alsó osztá-
lyai szintén nagyon népesek (jelenleg fA 60, IB 54, II. o. 
50, III. oszt. 62) s az ott tanulók összes száma 336, 
szintén elég tekintélyes. Nincs más mód, mint vagy az 
ev. ref. főgimn. felsőbb osztályaiban is párhuzamos osz-
tályokat állítani s részünkről ez lenne a leghelyesebb, 
vagy az államnál odahatni, hogy egy új főgimnáziumot 
létesítsen Debreczenben. 

A legrégibb élő magyar tanár Baksay István, 
az országszerte ismert »Baksai bácsi« 52 évi szolgálat 
után ez iskolai év elején nyugalomba vonult. Ez alkal-
mat a rimaszombatiak ismét megragadták, hogy iránta 
érzett tiszteletüknek és szeretetüknek tüntetésszerű kifeje-
zést adjanak. E hó 7-én a rimaszombati koszorúzott dalárda 
serenáddal lepte meg a kiváló férfiút, a ki a dalárdának 
is örökös díszelnöke. Perecz Samu, a gyönyörű barito-
nista magasröptű beszéddel üdvözölte az ősz pátriárchát, 
melyre ő azzal a páratlan, mindenkit elragadó kedélyes-
séggel válaszolt, a mely egyedül neki a sajátja. Folyó hó 
8-án a főgimn. tanári kara kereste föl és ünepelte a nyu-
galomba vonult kartársat. Bodor István igazgató költői, 
szép beszéddel üdvözölte a magyar tanárság Nesztorát, 
melyre az hasonló melegséggel válaszolt. Baksay, kit ő 
felsége kegye kir. tanácsossá tett, jelenleg 76 éves, testi, 
lelki erőinek teljes birtokában. A rimaszombati ev. ref. 
egyháznak főgondnoka s mint ilyen, egyházunk javára 
működni ezután sem szűnik meg. Működjék és még ad 
multos annos! 

GYÁSZ ROVAT. 
f Gróf Degenfeld Gusztáv e hó 10-én téglási 

kastélyában hosszas betegség után kiszenvedett. Ifjabb 
éveiben tevékeny részt vett a közéletben, de atyja Degen-
feld Imre halála után attól visszavonult. 1861. és 1865-ben 
képviselő volt balközépi programmal s mindhaláláig híve 
maradt a függetlenségi pártnak, noha egy Tisza Kálmán 
volt is sógora. Egy időben gondnoka vala az alsó-szabolcsi 
ev. ref. egyházmegyének, mely tisztségéről a 80-as évek 
elején lemondott, de egyháza ügyei iránt érdeklődni s 



azért áldozni végső lehelletéig nem szűnt meg. Édes atyja 
hálálakor, az ő emlékére nővéreivel együtt 25 ezer frtos 
alapítványt tett a debreceni kollégium egyik tanszéke 
alapjául. A család, a haza, az egyház szeretete enyész-
hetlen lánggal lobogott szívében Temetése a kis falu egy-
szerű lakóinak és a messziről jött előkelő rokonságnak 
és közönségnek jelenlétében e hó 12-én történt. A teme-
tésen a tiszántúli egyházkerület, debreceni főiskola, alsó-
szabolcsi egyházmegye is képviseltette magát. Imát és 
síri beszédet Joó István gimn. felügyelő tartott felette. 
Béke hamvaira! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Czike Lajos tatai esperest, a 

pápai főiskola lelkészi gondnokát, a tanügy terén kifej-
tett érdemeiért király ő felsége a kir. tanácsosi címmel 
tüntette ki. — A hódmezővásárhelyi egyház a Miklo-
vicz Bálint halála által megüresedett lelkészi állásra meg-
hívás útján egyhangúlag és nagy lelkesedéssel Szabó 
János k.-tarcsai lelkészt, a békésbánáti egyházmegye 
esperesét választotta meg. — A dunántúli egyházkerület 
világi aljegyzőjévé a gyülekezetek öt szótöbbséggel Kon-
koly Thege Béla komáromi ügyvédet választották meg. — 
Az »Evang. családilap« c. népies vallásos lap szerkesztését 
BereCzky Sándor főgimnáziumi vallástanártól PauliJc János 
fővárosi ág. hitv. ev. hitoktató vette át. •— Az érmelléki 
egyh.-megyében Gálos-Petriegyh.-község lelkészévé Takács 
Zsigmond ottani segédlelkész választatott. — Pesti ág. h. 
ev. egyházunkban Sas Béla ó-budai segédlelkész rendes 
hitoktatóvá választatott. — Az aszódi ág. hitv. ev. leány-
nevelő intézetben részint férjhezmenés, részint máshová 
való távozás folytán öt új tanerő beállítása vált szüksé-
gessé ; megválasztattak Möszl Gizella (Sopronból), föld-
rajz-történelmi szakra; Zorszky Odóne, mennyiségtani és 
természettudományi tárgyakra; Grosch Berta, a magyar 
nyelv és a torna tanítására; Vladár Ida a zene és Gerzsó 
Angéla az ének és melléktárgyak tanítására. 

* A lelkészi fizetések állami megjavítása, mit 
oly epedve várnak szegény javadalmú lelkésztársaink, 
szóba jött a képviselőház pénzügyi bizottságában, a kul-
tuszminiszteri költségvetés tárgyalásánál. Láng Lajos kép-
viselő kérdésére Wlassics Gyula miniszter kijelentette, hogy 
törvényjavaslattal foglalkozik, mely a lelkészi illetmények 
tíz év alatt végrehajtandó fokozatos följavitásáról szól, 
s mihelyt az összes illetékes tényezőket meghallgatja, a 
törvényjavaslatot be fogja nyújtani a képviselőházban, 
Debuisset pridem! A bizottság a csekély fizetésű lelké-
szek számára előirányzott újabb 100 ezer frtot változat-
lanul elfogadta. 

P á l y á z a t . 
A sarkadi evang. reform, egyház egy lelkészi jellegű 

fitanítói állomásra f. évi szept. 26-án lejáró határidővel 
pályázatot hirdet. 

Fizetése: 1. 500 forint készpénz az egyház pénz-

tárából évnegyedenként előre kiszolgáltatva, melyből a jelen 
alkalommal a szept. hónapi helyettesítés költsége gyanánt 
25 forint levonatik. 2. A lelkésztől nyert évi 50 forinton 
felül, az általa végzett temetések alkalmával a stóla. 3. Két 
szobából és konyhából álló szerény lakás természetben. 

Kötelességei: 1. A II. elemi fiosztálvú növendékek 
tanítása kerületünk tanterve szerint. 2. A nyéki uradalmi 
iskolában a vallás tanítása hetenként — egy alkalommal 
kimenve — két órán; miért külön 20 forint tiszteletdíjat 
nyer. 3. Kánoni órákon, valamint lelkész akadályoztatása 
esetén a templomi szolgálat s egyéb hivatalos teendők 
végzése. 

Ha a megválasztott tanítói oklevéllél most még nem 
bírna: 1897. aug. l-ig azt megszerezni köteles. 

Pályázók kellőleg felszerelt kérvényeiket alulírotthoz 
küldjék be. 

Sarkad, 1896. szept. 8-án. 
Balog Ambrus, 

2—2 ev. ref. leik. 

Pályázat tanári állásra. 
A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lyceumnál üresedés-

ben levő classica-philologiai tanszékre ezennel pályázat 
hirdettetik. 

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 frtnyi ötöd-
éves pótlék, mely 300 forintnál magasabbra nem emel-
kedhetik. 

Okleveles tanár hiányában ez állás helyettes tanár 
által fog betöltetni, kinek fizetése évi 800 frí. 

A pályázni kivánó ág. hitv. vagy ev. ref. tanférfiak 
kellően felszerelt, folyamodványaikat f . é. szept 30-ig nyújt-
sák be dr. Tátray Gergely lyceumi felügyelő úrnál. 

3— 3 A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lyceum felügyelősége. 

1316/96. P á l y á z a t . 

A felső-baranyai egyházmegyébe kebelezett viszlói 
ev. ref. egyházban halálozás által megüresedett lelkészi 
állásra, melylyel a hivatalos felszámítás szerint 1111 frt 
20 kr. javadalom van összekötve, s mely annálfogva III. 
(harmad) osztályú, pályázni kívánók lelkészi minősítvé-
nvükkel, szolgálati bizonyítványaikkal felszerelt pályázati 
kérvényüket f . é. okt. hó 12-ig Morvay Ferenc f.-baranyai 
h.-espereshez Nagy- Vátyra (u. p. Baranya-Szentlőrinc) 
küldjék be. 

A megválasztott lelkész az özvegyi kegyév leteltével 
1898. ápr. 24-től kezdve lép javadalmai élvezetébe. 

Halas, 1896. szept. 15-én. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 
HORNYÁNBZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPKBTIÍN 



TES 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s ^ : 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a k é z i r a t o k 

» t ^ m z e n d ö k , 

IkWAfa-liivoJal : 
Hornyánsxki/ Vjktoi*könyvkereskedése (Akadémia 

^ f é l ö f i z . ' " ' b é r h á z a ) , h o v á és h i n d e t . d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara l 

F é l é v r e : 4 frt BO kr; e g é s z érre : • /Vt. 
Egyes szám ára JiO kr. 

Erősítsük a hitet. 
(Felolvastatott szept. 8-án Sárbogárdon tartott egyházmegyei 

egyházi értekezlet alkalmával.) 

Az egyházi értekezletek egyik célja megbe-
szélni azokat a teendőket, melyeket mai időben, 
midőn a szabad vallásgyakorlat, a felekezetnél-
küliség, a zsidó vallás recepciója, a köteles pol-
gári házasság életbe lépett s ez által egyházaink 
előtt egészen új korszak nyílott, minden prot. 
embernek, lelkésznek és világiaknak a vallásos 
élet fokozására, hit erősítésére cselekedni kell, 
s egyszersmind kimutatni azon eszközt, melynek 
használata által egyházainkat megtarthatjuk, a 
buzgóságot ébreszthetjük s a melylyel sikeresen 
védelmezhetjük anyaszentegyházunkat a bárhon-
nan ós bárminő alakban jöhető támadások ellen. 

A küzdelem a szabad eszmék ellen, melyet 
hazánkban főleg egyházunk tagjai vallanak s 
melyeknek győzelemre juttatásában nekünk pro-
testánsoknak főrészünk van, már megindult. 
Körültünk nyomasztó a levegő, felettünk sötét, 
terhes a felhő; a viharnak, melynek előszelei 
az ország hol egy, hol más helyein fújdogálnak, 
kitörését minden percben várhatjuk. A szabad 
eszmék elleni támadásokat, anyaszentegyházunk 
ellen intézett támadásnak kell tekintenünk, az 
ezek felett aratott győzelem a mi sírunkat assa 
meg, ezeknek bukása minket temet el. Itt az 
idő, még pedig a tizenkettedik óra, hogy a tét-
lenség álmából felébredjünk, a munkához, mely 
igénybe veszi minden erőnket, komolyan hozzá-
fogjunk; mert ha mindig csak beszélünk, de sem-
mit nem teszünk, hacsak ajánlgatjuk a gyógy-
szert, de azt meg nem szerezzük ós bevételéről 
nem gondoskodunk, ha a megváltozott helyzettel 
új életet nem kezdünk : könnyen olyan sebet 
kaphatunk, mely hosszú időre megbénítja min-
den erőnket. 

Keresztyénnek az Istenben helyezett élő hit, 
melyet az ő fejétől az Úr Jézus Krisztustól örö-

költ, volt ós lesz mindenkor legerősebb fegyvere. 
Ezzel a fegyverrel övedzték derekukat körül az 
apostolok s meghódították vele a világot; ezzel 
a fegyverrel léptek ki a küzdelem terére a hit-
újítók s nemes törekvésöket győzelem koronázta; 
ezzel a fegyverrel erősítették leiköket az üldö-
zések korszakában dicső emlékezetű őseink és 
a börtön, a gályarabság s a különféle kínok 
sálya alatt nem roskadoztak le; ezzel a fegyver-
rel,. #az Istenben vetett élő hittel, vándorolnak 
mégvna is a vadnépek közé a térítők s egy-
másurlíh döntögetik a bálványok templomait s 
helyettök oltárt emelnek az igaz Istennek. Ezt 
a fegyvert, az Istenben helyezett élő hitet kell 
nekünk is kezünkbe vennünk, ha ebben az előt-
tünk megnyílt új korszakban anyaszentegyhá-
zunkat meg akarjuk tartani. 

Fájdalommal kell azonban megvallanunk, 
hogy ezt a fegyvert, melyet mint mondám, Krisz-
tustól örököltünk és így mindenek felett őriz-
nünk kellett volna, egy kissé elhanyagoltuk. Meg-
gyengült és nem erősítettük, megcsorbult és nem 
élesítettük, megrozsdásodott ós nem fényesítettük. 
Az idő int, hozzuk helyre a mulasztást. .. erő-
sítsük, élesítsük, fényesítsük hát! 

Napjainkban, az ország minden részében 
tartatnak egyházi ós lelkészi értekezletek, tanács-
koznak, miként lehet ós kell a hitet erősíteni, 
az elaludt buzgóságot feléleszteni, a vallásosság 
tüzét lángra gyújtani s bőven adják az utasítást 
a lelkészeknek, hogy ezt ós azt tegyék. A tem-
plomban az igét hirdessék, az iskolákban a val-
lást tanítsák, a híveket házanként felkeressék, 
nőegyleteket szervezzenek, felolvasásokat tartsa-
nak, a nép kezébe közhasznú könyveket adjanak, 
szóval, hogy a lelkész tegyen mindent, a lelkész 
legyen minden mindenekben. Es midőn a lelké-
szeket ilyen bőven ellátják tanácscsal ós utasí-
tással, azt hiszik, hogy ez elegendő, ennél többre 
nincs szükség s nem is kell, ettől megél a buz-
góság, a vallásosság tüze meggyulad és fényével 



megvilágítja egész anyaszentegyházunkat és mi 
lélekben és testben gyarapodni fogunk. Uraim! 
ha mi a lelkészre hagyunk mindent, ha csakis 
az ő egyedüli működésétől várjuk a vallásos 
élet újra ébredését, anyaszentegyházunk megtar-
tását; ha a világiak s ezek közt a műveltebbek 
a lelkész mellé nem sorakoznak, ha működésé-
ben erős támaszai nem lesznek: akkor a lelkész, 
legyen bár meg benne a legjobb igyekezet, a 
kellő képesség, egymaga nem tud sokra menni, 
nem tudja nemes feladatát megoldani. A világiak 
lépjenek ki a küzdelem terére, álljanak a lelkész 
mellé, támogassák az ö működését szellemileg és anya-
gilag, legyenek szent vallásunk apostolai, az erköl-
csiség terjesztői: akkor a lelkész sokat, sőt elme-
rem mondani, mindent tehet egyházában. 

Nagyon jól tudom ón azt és tudják velem 
együtt minden lelkésztársaim, hogy igen üdvös 
és nélkülözhetetlen eszköz a buzgóság óleszté-
sóre, a hit e rős í tésére az Isten igéjének hirdetése. 
Krisztus maga utasít bennünket erre és nincs 
is lelkésznek ennél szebb, magasztosabb foglal-
kozása. Hirdetni az igét, mely örök, mely soha 
el nem múlik; hinteni a nép szívébe a jónak 
magvát, őrködni az erény, az ártatlanság felett, 
irtani a bűnt, tépni, szaggatni a gonoszt, vigasz-
talni a szenvedőt, emelni a lelket a minden töké-
letesség kútfejéhez, az Istenhez! De ezt eddig is 
megtette minden lelkész, megtette a múltban, 
megteszi a jelenben, ós mégis látjuk, hogy a 
hit meggyengült, látjuk, hogy az egyházunk ügyei 
iránt való érdeklődés egészen alászállott. 

Mi idézte elő ezt a hanyatlást? Az, hogy 
értelmesebb, műveltebb híveink közül igen sokan, 
minden igaz ok nélkül, elhagyták az Űr szent 
házának a látogatását ós nem tartják magukhoz 
méltónak azt a helyet, hol szerintük semmi böl-
csességet nem tanulhatnak. Azt kérdem, ily hely-
zetben miként legyen eszköz a lelkész kezében 
az ige, ha azt nem hallgatják? hogyan hassa át 
a sziveket, ha annak ajtajai be vannak zárva P 
miként gyújtsa fel az alvó szikrát, ha a hideg 
részvétlenség hamvával van az befödve ? 

Ha tehát azt akarjuk, hogy az ige, a lelkész 
kezében üdvös eszköz legyen a vallásosság erő-
sítésére, mindenek előtt szükség, hogy a világiak 
jöjjenek minden alkalommal az ige hallgatására ; 
ha nem tanulhatnak is az igéből mély bölcses-
séget, ámbár a valódi bölcs mindenből tanul, 
de megtanulják szivöket, lelköket nemesíteni, 
megtanulják Isten országának határát terjeszteni. 
De meg a templomban való megjelenés ál tala val-
lásukhoz való tartozás külső kifejezést nyer, már 
pedig a mai időben külsőleg is meg kell mutatni 
mindenkinek, hogy ő a református anyaszent-
egyháznak buzgó tagja. Szivem mélyéből kérem 

tehát mindazokat, kik anyaszentegyházunkat sze-
retik, ennek fenmaradását óhajtják, sorsát szivü-
kön hordozzák, jöjjenek az ige hallgatására : így 
a lelkész ajkiról elhangzott ige nagyban erősíti 
a hitet, a hit erős fegyver lesz híveink kezében 
s nem lelhetünk, hogy a beállott újkorszak meg-
semmisíti egyházunkat, nem fogunk lábnyom 
lenni a sivatag pusztaságban, melyet a fújó vihar 
eltemet, hanem leszünk a tenger közepén álló 
kőszikla, melyen a hullámok erői megszégyenülve 
törnek meg. 

A hitnek magvát már" a gyenge gyermeki 
szívben el kell hinteni, mert csak akkor nőhet 
az terebélyes fává, melynek árnyékában az élet 
háborúságai között nyugodalmat találunk. Átlát-
ták ezt protestáns őseink s ép azért nagy gon-
dot fordítottak a gyermekek vallásos nevelésére, 
nem sajnálták a fáradságot, nem sokalták ez 
áldozatot, csakhogy minél több iskolát s minél 
képzettebb tanítókat állíthassanak. Fordítsunk 
mi is fögondot a gyermekek vallásos nevelésére. 

Plogyan tegyük ezt? hogy érjük el e czólt? 
Azt ajánlják : »a lelkész vegye át a vallás tani-
tását az iskolákban«. Eltekintve attól, hogy ez 
igen sok helyen fizikai lehetetlenség, mert né-
pesebb gyülekezeteinkben a lelkésznek annyi 
teendője van egyháza körül, hogy nem marad 
ideje az iskolábani vallástanításra, mondom elte-
kintve ettől, nincs rá szükség és nem is érnénk 
el vele semmi célt. Hiszen a tanítók velünk 
együtt munkálkodó társak az Úr szőlőjében, ós 
tapasztalásból mondhatom, hogy megértették a 
kor intő szavát ós hivatásuk magaslatán álla-
nak. A gyermek értelmi felfogásához képest 
megismertetik a Mindenség urát, szent vallásunk 
alapítóját, az Idvezítő Úr Jézus Krisztust, a tör-
ténetből erkölcsi tanulságokat hoznak ki, elhin-
tegetik a vallás magvait és mégis ha a gyer-
mek nem vallásos, nem lesz egyházat szerető, 
buzgó keresztyén: ennek nem a tanító, hanem 
a szülők az okai. 

Tudjuk, hogy a gyermek szülőire néz, meg-
figyeli minden szavát, minden tettét, és feledi, 
a mit az iskolában tanul, megtartja pedig azt, 
a mit szülőitől lát. S mit lát legtöbb gyermek 
szülőitől ? Látja, hogy szülői vallásunk főköny-
vét, a bibliát soha nem olvassák, vallásos dob 
gokról nem beszélgetnek, látja, hogy a harangok 
hívására nem sietnek az Úr házába, egyházi 
tartozásaikat nem nagy örömmel, sőt néha ked-
vetlenül teljesítik, az úr oltára, egyházi ügyeink 
előmozdítására nem igen áldoznak. Csoda-e, ha 
az ilyen gyermek, midőn felnő, nem lesz vallásos, 
csoda-e, ha semmivel sem mutatja meg, hogy ő 
Krisztus igaz követője, a mi anyaszentegyházunk 



buzgó tagja; csoda-e, ha a legkisebb veszély, 
csábítás, vagy teher miatt elhagyja egyházunkat ? 

Tisztelt értekezlet! A vallástanítás tanítóink-
nál jó kezekben van, nincs reá semmi szükség, 
hogy tőlük elvegyük és nem is lenne az által 
semmi eredmény elérve. De arra igenis van 
szükség, hogy a szülök, a vallásosság magvait, melye-
ket a tanítók az iskolában a gyermekek szivébe beül-
tetnek, oda liaza ápolják; arra van szükség, hogy 
gyermekeiket magok köré gyűjtve, naponként 
megemlékezzenek Istenről, mint életünk s min-
denünk adójáról, az Úrnak szent napján gyer-
mekeikkel együtt az Isten házába siessenek, 
egyházunk iránti tartozásaikat nagy örömmel 
teljesítsék. A lelkészek pedig szorosan ügyelje-
nek arra, hogy a tanítók kötelességeiknek meg-
feleljenek, mindenekfelett vallásosan neveljenek, 
a szülőket gyermekeik iránti kötelességeikre 
figyelmeztessék, ós így ha a tanítók, szülők és 
lelkész együttesen működnek, majd a következ-
mény meg fogja mutatni, hogy néhány óv alatt 
körülöttünk egy buzgó, vallásos nemzedék növe-
kedik fel, melynek kezében a hit erős fegyver 
lesz minden veszély ellen. 

A hit erősítésére, a vallásosság feléleszté-
sére ajánlják a lelkésznek »a hívek látogatását 
Nagyon jó és hasznos eszköz; magam is, midőn, 
lelkészszé lettem, megtettem és úgy vettem észre, 
hogy igen nagy hatással volt a hívek bizalmá-
nak, szeretetének megnyerésére. Merem is aján-
lani lelkósztársaimnak, hogy midőn hivatalukat 
elfoglal ják, könnyebb megismerkedés, a bizalom és 
szeretet megnyerése céljából látogassák meg híveiket. 
De hogy az évek folyamán ismételjék-e a láto-
gatást vagy nem? itt már sok függ a hívek 
értelmi fokozatától, foglalkozásaiktól. Nagyon vi-
gyázzon a lelkész, hogy látogatása unottá ne 
legyen és alkalmatlanságot ne okozzon. En a 
látogatás ismétlését minden lelkész bölcs belá-
tására bizom, és ha egy oly lelkész, ki hosszabb 
idő óta van valamely gyülekezetben ós gyüle-
kezetének minden tagját személyesen ismeri ós 
a kit hívei minden alkalommal bizalommal fel-
keresnek s előtte sziveiket feltárják, ha egy 
ilyen lelkész nem látogatja is időnként híveit: 
bizony semmi mulasztást sem követ el. 

Van még igen sok eszköz, mely által a 
hitet erősíthetjük, az én igyekezetem oda irá-
nyult, hogy a hit erősítését, a vallásosság fel-
ébresztését ne egyedül csak a lelkész működé-
sétől várjuk, hanem a világiak siessenek a lelkész 
segítségére, mert csakis egyesült erővel virágoz-
tathatjuk anyaszentegyházunkat. Ha értelmesebb 
híveink nemes feladatunkban bennünket támo-
gatnak, hozhatnak bármiféle törvényt, szembe 
állhat velünk a legerősebb tábor, nem fog az 

rajtunk győzelmet aratni soha. De a hit mellett 
legyen fegyverünk az ész is, mert csakis észszel 
tudunk alkotni nemest és dicsőt, miként Ber-
zsenyi mondja : 

>Ki kétli és kérdi, hogy csak a dicső ész 
Emel ki minket a barmok sorából ? 
Ki kétli azt, hogy minden érdemünk 
Minden szerencsénk ezzel nő s hanyatlik?*. 

Ragadjunk meg minden eszközt a buzgóság 
felélesztésére, a világiak lépjenek ki a cselekvés 
küzdterére s így elvezéreljük embertársainkat 
a Végtelennek, az Istennek imádására : 

»Istent imádjon minden, mert van Tsten! 
A főidőn, égen és a tengeren; 
De hol, minő alakban s mint imádjuk? 
Csak őt imádjuk — én nem keresem ? 
A férfiü az ész szövétnekével, 
Meg fogja lelni mindenütt Istenét, 
Meg a nyiló tavasznak életében, 
S meg hol a téllel sírba száll a lét. 
De a gyermeknek meg kell őt mutatnod — 
Képet kell adnod s vezető kezet; 
Az értelemnek fényes teremébe 
Az érzelemnek csarnoka vezet. 
A végtelennek óriás gondolatja 
Léleknek és szívnek rugalmat ad. — 
S csak az, kiben magas emelkedés van, 
Lehet, mint ember, nemes és szabad.* (Garay.) 

Urházy Lajos. 

I S K O L A Ü G Y . 

A budapesti theologia megalapítása, 
Részlet szerzőnek »A budapesti theologia múltja és jelene« című 

sajtó alatt levő munkájából. 

(Vége.) 

Báthory Gábor h. püspök idejében, ki maga is ba-
rátja volt az ügynek, gyors fejlődést vesznek a pesti theo-
logicum előkészületei. A helyettes püspökség átvétele után 
nemsokára összehívja az egyházkerület »Kormányzati Bizott-
mány*-át, mely 1854. augusztus 28—29 ikén Pesten tartott 
ülésében gróf Teleki S., gróf Ráday Gedeon, Magyari K. S., 
Hubay József gondnokok, Báthory Gábor, Ötvös Sándor, 
Búzás Pál, Török Pál esperesek jelenlétével először a 
minisztérium által 1854. július l l -én kihirdetett »ideig-
lenes egyházi rendezettel szemben kimondja, hogy ennek 
értelmében még kevésbbé tarthatnak egyházkerületi és 
egyházmegyei gyűlések, mint a Haynau-féle ostromállapot 
idejében; mert a provisorium a főgondnokot egyenest, a 
segédgondnokokat implicite kizárja a gyűlésekből s a 
világiakról egy szót se tesz. Ennélfogva a törvényes egy-
házalkotmány visszaállításáért ismét folyamodványt hatá-
roztak Ö Felségéhez, addig pedig, az 1849-ik évi utolsó 
törvényes gyűlés rendelkezése értelmében, bizottmányok 
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segélyével kormányozzon a h. püspök. Az iskolaügyekben 
pedig összeszámíttattak egyházmegyénként a gyülekezetek 
szavazatai s nyilatkozatai, melyekből kitűnt, hogy a duna-
melléki egyházkerület 241 gyülekezete közül egyenesen 
Pesten kivánja a theologiai kollégium felállítását 186, Kecs-
keméten 18 egyház; határozatlanul szavaz 12 egyház, 
minden tanintézetet egy helyütt kiván egy egyház, segélyt 
nem igér két egyház, nem szavaz 22 egyház (186 + 18 + 
1 2 + l + 2+22-=241) . Majd számbavétettek a gyülekezetek 
által megajánlott s részben már befizetett iskolai segély-
pénzek, melyek tőkében 5233 frt 28 krt, alapítványi 
kamatokban s évi járulékban 4834 frt 13 krt tettek ki. 
Ennek alapján a Bizottmány az egyházkerület n.-körösi 
gimnáziumánál két tanár fizetésére 1200 forintot félre-
tévén, a fenmaradt összegben kellő anyagi fedezetet látott 
az egyelőre három tanárral, évenkint ezer forint fizetéssel, 
Pesten szervezendő theol. kollégiumra. Ezért elhatározta, 
hogy az 1791: XXVI. t.-c. 5. §-ára támaszkodva, s azon 
indokoknál fogva, melyek egykor a Pesten felállítandó 
ref. főiskola mellett felhozattak, s melyeket 1852. július 
2-án az Iskolai Bizottmány kifejtett, a kultuszminiszter 
útján a h. püspök intézzen kérelmet Ő Felségéhez, enged-
tessék meg a dunamelléki egyházkerületnek, hogy Pesten 
theologiai kollégiumot állíthasson fel; kijelentvén egyszers-
mind, hogy itt nem a kecskeméti főiskola áthelyezéséről 
van szó, hanem hogy az új intézet a Pesten felállítani 
szándékolt református főiskola részben való megvalósítása 
akar lenni. 

Báthory a folyamodványt a jelzett értelemben elké-
szítette s 1854. október 12-én 297. sup. sz. a. a cs. kir. 
vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz »a dunamelléki 
egyházkerületbeli egyházak elöljárói s esperesei« nevében 
beadta. A folyamodvány * először elmondja a pesti főis-
kola kérdésnek 1848/49 előtti, azután meg az azutáni tör-
ténetét ; azután részletesen felsorolja ama tudományos, 
társadalmi indokokat, melyek a theologiai kollégiumnak 
Pesten való felállítását ajánlják; majd hivatkozik a duna-
melléki egyházkerület gyülekezeteinek és espereseinek a 
szavazáskor megnyilatkozott csaknem egyértelmű közkí-
vánatára és arra, hogy az intézet anyagi fentartása a 
gyülekezetek évii járulékaiban és az egyházkerület isko-
lai pénztára által biztosítva van. A nagyérdekű kérel-
mes jelentés végül az indokok összefoglalásával ekként 
terjeszti elő a kérést: »Miután a theologicum kollégium 
megalakítása anyagilag biztosítva van; miután a Pes-
ten felállítandott reformáta főiskolának ügye a négy ref. 
egyházkerületnek 1840-ik évi főkonventjén immár tárgyal-
tatott és pártoltatott* ; miután a cs. kir. Pesíkerületi főis-
páni hatóságnak 1852. jún. 25-én kelt rendelete által is 
egyházkerületünk oda utasítatott, hogy »theologiai intéze-
tét ott, a hol a fenforgó kérdések megoldása azt legtaná-
csosabbnak fogja mutatni, rendezze, ha szinte eltekintve 
a régi viszonyoktól, melyekben az egyházkerület és Kecs-

* Egész terjedelemben közölve Török Pá l : »Korrajzok« okmá-
nyai között a 81-ik lapon. 

kémét iskoláikra nézve eddig egymással állottak, máshova 
kellene is az intézetet áttenni« ; miután az a körülmény, 
hogy a kecskeméti egyháznak engedély adatott főiskola 
felállítására — mely főiskola azonban jelenleg enyésző 
félben van — a több reformáta helyeknek az 1791: XXVL 
t.-c. által biztosított törvényes szabadságát meg nem sem-
misítheti: egyedül az marad fenn, hogy az 1791 : XXVI. 
t.-c. 5-ik §-ának alapján, miszerint mind a két hitfele-
kezetű evangélikusok új tanintézeteket állíthatnak bármely 
helyütt, a hol azt szükségesnek látják, s az idézett t.-c. 
utasításához képest, miszerint a felsőbb tanintézetek fel-
állítására nézve legfelsőbb előleges beleegyezés kívántatik 
meg,, a superintendentiabeli egyházak és esperesek nevé-
ben mély tisztelettel s teljes bizalommal fölkérjem s kér-
jük Excellenciádat, cs. kir. vallás- és oktatásügyi minisz-
ter urat legalázatosabb jelentésünknek s Pesten egy theo-
logiai kollégium felállítására nézve engedélyadás iránti 
kérelmünknek kegyes kihallgatására s teljesítésére; meg-
engedtetvén nekünk, hogy — ezúttal érintetlenül hagyatva 
a régibb egyházkerületi gyűléseknek a kecskeméti kollé-
giumot érdeklő határozataik s ahhozi viszonyok — a négy 
reformált superintendentiák által 1840 ik évben Pestre ter-
vezett s műbe vett főiskola alapján s annak induló pont-
jából folytatólag előre haladva, egy újból alkotandó s 
szervezendő theologicum kollégiumot állíthassunk Pesten, 
hol a hitvallásos elveink szerint mellőzhetlen s nélkülöz-
hetetlennek ismert s vallott legfensőbb fejedelmi felügye-
lési jog is, a középponti cs. kir. magas kormányok s 

- • > vt»rvri \ r. BJBIQD közelebb a Méltóságos Budai Helytartósági osztály és prot. 
iskolai felügyelőség által e tanintézet fölött s irányában 
a legrövidebb, legcélszerűbb legbiztosabb űton s módon 
gyakoroltathatik.* 

A folyamodványra, mely mint az itt közölt részle-
tekből is látható, nem a kecskeméti theologiai kollégium-
nak Pestre áthelyezésére, hanem a negyvenes évi főiskolai 
mozgalmak fonalán haladva, Pesten egy egészen >újból 
alkotandó s szervezendő theologicum kollégium «-ra kéri 
az engedélyt, sokáig késett a válasz. A cs. kir. tanügyi 
kormány feje Thun Leo gróf, mint később kiderült, azért 
vonakodott a kért engedély megadásától, mert attól tar-
tott, hogy a pesti theologicum kollégium a bécsi ev. theo-
logiai fakultás versenytársa lesz, mely később esetleg 
doktoratust is adhat. Mikor azonban Zimmermann taná-
csos útján, ki erdélyi származású szász, de erős protes-
táns érzületű ember s Töröknek bizalmasa volt, Török 
erről értesült, rögtön Bécsbe utazott s ott a hatalmas 
minisztert élő szóval és írásban is megújított kérelemben 
azzal fegyverezte le, hogy kimutatta, miszerint a pesti 
theol. kollégium nem akar a bécsi fakultás versenytársa 
lenni, hanem olyan magasabb theologiai intézet, melyben 
a tudományos képzettség mellett jobb társadalmi művelt-
séget, szélesebb látkört és a német nyelvben is nagyobb 
jártasságot szerezhetnek a lelkésznövendékek. A fellépés 
megtette hatását. Thun miniszter három nap múlva, 1855. 
június 29-éről keltezve megadta az engedélyt a pesti theol. 
intézet felállítására. A rövid engedély-okmány, melyet 



nagy fontosságánál fogva egész terjedelmében ide iktatok, * 
három pontból áll: 1. A dunamelléki helv. hitv. egyház-
kerület theologiai intézetet állíthat Pesten. 2. A Pesten 
szervezett protestáns egyetemre e superintendentiából gyűlt 
pénzek s az egyházkerületnek más e célra meglevő s 
megszerzendő alapjai az intézetre fordíthatók. 3. Az inté-
zet külső és belső berendezése az 1791. évi XXVI. t.-c. 
5. §-sának rendelkezéséhez képest az egyházkerületre 
bizatik. 

Szőts Farkas. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Előadások a keresztyénség erkölcstanáról. Áz 1872-ik év telén 
Lipcsében tartotta dr. Luthardt K. E. theologiai tanár. Az eredeti 
német szöveg IV-ik kiadása után fordította Csiky Lajos debreceni 
theol. tanár, felülvizsgálta Szőts Farkas budapesti theol. tanár. 
Budapest, Hornyánszky Viktor nyomása. 1896. A Magyar Protes-
táns Irodalmi Társaság kiadványa. Nagy 8-adrétű 866 tap. Ára 

1 frt 50 krajcár. 

Csakugyan »korszerű és hézagpótló« munkát végzett 
a fordító s Irodalmi Tarsaságunk, a midőn Luthardt klasszi-
kus apologétikai előadásai III. kötetének átültetésére és 
kiadására vállalkozott. »A jelen kort mozgató nagy erkölcsi 
kérdések* vannak itt tárgyalva szilárd evangeliumi és 
tudományos alapon, és pedig azzal a meleg érdeklődéssel, 
mely ma a morál iránt a német rendszeres theologusok 
körében általános. Mind a tíz előadásnak állandó vezérgon-
dolata az, hogy bár a morál eredete az egyéni erkölcsi 
tudatban keresendő, de hatásában, mint azt újabban a 
morálstatisztika is igazolja, egészen társadalmi, az ember 
egész társas lényére irányuló. A mellett napnál világo-
sabban igazolják be ez előadások azt az igazságot, hogy 
»a keresztyénség erkölcsi igazságai a hit igazságaival a 
legszorosabban összefüggenek*, illetve, hogy »vallás és 
erkölcsiség elválaszthatatlanul ''össze vannak kötve egy-

* An den Herrn Stellvertreter des Superintendenten in dem 
ev. Kirchendistricte helv. Conf. an der Donau, Gábriel Báthory, 
Hochwürden. 

In vollkommen zustimmender Billigung jener Beweggründe, 
welche zufolge der von Euer Hochwürden unter dem 12. Október 
1854 Super Zahl 297—1854 hieher unterlegten Vorstellung die 
Kirchengemeinden und Senioren der reformirten Superintendenzen 
an der Donau für die Errichtung einer evangelisch-theologischen 
Lehranstalt in Pest, vom Standpuncte der Wissenschaft geltend 
machen, und welche von Pester Senior Paul Török in einer Ein-
gabe vom 26. Juni 1. J. náher erláutert worden sind, wird hiemit 
erwidert: 

1. Die evangelische Superintendenz helv. Confession an der 
Donau kann eine theologische Lehranstalt in Pest errichten. 

2. Zu diesem Zwecke können jene Gelder, welche an dieser 
Superintendenz zum Zwecke der Errichtung einer protestantischen 
Universitát in Pest gesammelt worden sind, ausser anderen — ihr 
zustehenden und zugánglichen Fonden gleichfalls verwendet werden. 

3. Die áussere und Innere Einrichtung dieser Lehr-Anstalt 
bleibt nach Massgabe des 5. § im 26. Artikel vom Jahre 1791. 
der Superintendenz überlassen. 

Wien, am 29. Juni 1855. Thun. 

mással*. Ez igazolja egyszersmind e III. kötetnek az előző 
két kötettel való természetes apologétikai összefüggését, 
mert a keresztyén morál lényegében véve »a keresztyén-
ség alap- és üdvigazságain« alapul. 

Mint a fordító előszava is jelzi, az előadások írója, 
Luthardt, ^jellegzetes lutheránus és német theologus.* 
Hasonlítsa csak össze valaki a negyedik és nyolcadik 
előadást, s azonnal látja az író részén az erős luth. fele-
kezeti dogmatikai hithüséget s az önérzetes német nem-
zeti öntudatot. De ez nem bántó az előadásokban, sőt inkább 
bizonyos közvetlenséget, s »vonzó szint és ízt* kölcsönöz 
Luthardt fejtegetéseinek. S a mint erős luth. jellege mel-
lett is méltányolni tudja (p. o. a negyedik előadás végén) 
a többi ker. egyházfelekezeteket, úgy ugyancsak szépen 
és meggyőzően fejtegeti erős német nemzeti öntudata 
mellett is a hazaszeretet erkölcsi feladatait s a nemzeti 
szellem különbözőségét az egész vonalon. 

Nem rendszeres tudományos munka. Hisz ethikája 
rendszerét a minap megjelent s e lapokban is méltatott 
»ethikai kompendiumában* adta meg. A morált' az ő 
erejében és velejében ismerteti »tudományos alapon, de 
nem a szaktudomány tudós nyelvén, hanem bármely 
művelt ember által is élvezhető népszerű modorban.* Célja 
volt hatni az előadásokkal a nagyobb műveltebb közön-
ségre, a mint hogy ma már majd minden művelt európai 
nyelvre le vannak azok fordítva. Gondolom, hogy írod. 
Társaságunkat is ez indította azok átültetésére és közre-
bocsátására. Bárcsak sokat forgatnák lelkészi s világi kö-
reinkben egyaránt! Élvezetes, építő és tanulságos olvas-
mányok egytől egyig. 

így mindjárt az első előadás »a ker. morál lénye-
géről* szól, mely nem más, mint hogy »az erkölcsiség a 
vallással benső összefüggésben áll,* s »hogy a keresz-
tyénség okozta vallási haladás, erkölcsi haladást is jelent.* 
Itt természetesen minden attól függ, »természettani« avagy 
> erkölcsi* alapon tekintjük-e az embert. Az első csak a 
szükségképeniség, a második az erkölcsi szabadság törvé-
nyét is ismeri. 

De a keresztyén morál előfeltétele — így következ-
tet egészen helyesen Luthardt — a keresztyén ember s 
a keresztyén embernek előföltétele az ember. Az ember 
és a keresztyén képezi tehát a második és harmadik elő-
adás tárgyát. Az ember természeti és erkölcsi lényegében 
összetartozik a világgal s összetartozik az Istennel. A világ 
a maga céljában és befejezésében az emberben tetőződik 
be. Más oldalról meg Isten az emberben, mint az ő kép-
másában tükröződik vissza. Ezt a két oldalát ismerteti 
már most közelebbről a második előadás. A keresztyén 
az igazi ember. Ez a tárgya a harmadik előadásnak a 
szeretet és bűn ellentéteivel. A keresztyén ember élete 
»folytonos megtérés és tökéletesedés« és soha sem »be-
végzettség*. 

Folytonos fejlődésében a ker. embert »az imádság 
s az Isten igéje« segíti, a miért is a következő előadás 
tárgya »a ker. ember vallásos és egyházi élete*. Ez teszi 
az ember specifikus ker. hivatását és életfejlődését. Vallásos 



életében és egyházi magatartásában nyilvánul az Ő maga-
sabb rendeltetése e földön. Gyönyörűen szól itt a bibliá-
ról a házban, iskolában s a templomban; a prédikációról, 
az egyházi alkotmányról, az egyetemes papságról s egy-
házunk szeretetéről. A bibliáról p. o. azt mondja: »Milyen 
csudálatos könnyű is ez a Szentírás! Mint egy csudálatra-
méltó nagy épület alapfalazatától elkezdve, mely minden 
dolgok kezdeteiről és az Isten népének eredetéről való 
előadásokban, mintegy hatalmas kőrakásként emelkedik 
föl az égbenyúló tetőzetig, mely túl a föld határain az 
örökkévalóságba nyúlik, melyet János Jelenései a messze 
távolban szemléltetnek!* S milyen meggyőzően hirdeti 
előadása végén az orthodoxus theologus, hogy »a hitvitá-
zásból élni erkölcstelen dolog . . . Az egyházak küzdelmé-
ben is Isten országát, vagyis a békesség országát kell 
építenünk!« Mert > ez minden egyházi forgolódásnak végső 
és főcélja!* Pedig a 95. lapon váltig bíztatja az olvasót, 
hogy »a luth. keresztyénnek az a kötelessége, hogy a 
maga keresztyéni és egyházi cselekvéseiben és beszédei-
ben lutheránusnak tanúsítsa magát, »ne pusztán köteles-
ségből, hanem örömmel és háladatos szeretetből legyünk 
jó lutheránusok, s hogy magunkat szóval és tettel ilye-
neknek is bizonyítsuk, mert a ki tudja, mily áldás a luth. 
egyházhoz, a luth. keresztyénséghez tartozni, az termé-
szetszerűleg azon fog igyekezni, hogy háláját egyháza és 
hitvallása iránti hűségben mutassa meg«, mivel szerző 
szerint a lutheranismus -»az üdvözítő örök igazságnak 
legalább eleddig legigazabb alakja.« 

Következik »a keresztyén ember élete a házassági-
ban, a mely »az egész emberi társadalomnak az alapja* 
s »a keresztyénség is még mindig a keresztyén házon 
nyugszik*. Tartozunk a házassággal az emberiségnek, 
Isten országának és önmagunknak, ép azért a nőtlenség 
elvetendő A házasság »nemcsak nemi közösség, hanem 
egyszersmind személyi életközösség«, amiből fontos köte-
lességek erednek a férj és nő, a szülő és gyermekek s a 
testvérek egymásra való viszonyában. Felbonthatatlansá-
gát »annak eszméje követeli.* Közelebbről keresztyén 
otthon«-nak a maga egész teljességében és szentségében 
a hatodik előadás foglalkozik. 

>Áz állam és a keresztyénség« fejezetében igen 
szépen tárgyalja szerző »a nemzeti szellem különbözőségét 
erkölcsi, földrajzi és történeti alapjaira nézve* egyaránt. 
Az állam >a népéletnek történelmi úton kifejlődött jogszer-
vezete*, s itt közelebbről a tágabb értelemben vett »keresz-
tyén állam« lényegének meghatározásával foglalkozik, a 
mint az az evangelium s a jog kettős világának össze-
egyeztetésén alapul. E fejezet mutatja, hogy szerző a jog 
és államtudomány irodalmában is teljesen jártas. Legtöbb-
ször Trendelenburg »természetjogát* idézi. 

A nyolcadik előadás tárgya ker. ember élete az 
államban*. Mert míg az egyház a kegyelem társadalma, 
a család a kegyelet közössége, addig az állam a jognak 
nemzeti közintézménye. Itt közelebbről fejtegeti a bünte-
tést, halálbüntetést, alattvalói engedelmességet, hazaszere-

tetet, kereskedelmet, háborút és a diplomáciát. Be szépen 
mondja itt egy helyütt, hogy »nem a hatalom és nem a 
földbirtok, nem a hadseregek vagy a fényes szellemi te-
hetség, nem is a gazdagság, hanem a komoly erkölcsiség 
az alapja az igazi nemzeti nagyságnak és jövendőnek. 
Ehhez mindenki járulhat és köteles járulni. A hazasze-
retetnek ez a legszebb megnyilatkozásai 

A ^közművelődés és keresztyénség* fejezetének állandó 
vezérgondolata az, hogy bár a kulturának nem a ker. 
vallásban van eredete, mert gyökerei az emberi lélek ter-
mészetében rejlenek, de azért eleitől fogva a vallás volt 
az égi napja s jövője is a vallással való szövetségben 
rejlik. S itt igen szépen tárgyalja a földmívelést, az ipart, 
a kereskedelmet, a tudományt és a művészetet. S a mint 
van személyes erkölcsiség, úgy van tudományos erkölcsi-
ség is. 

Az utolsó előadás tárgya »a humanitás és a keresz-
tyénség^ A humanitás a keresztyénség történetének leg-
gazdagabb fejezete. Célja »a földi és a mennyei hivatás 
összhangzásba hozatala,* a mint az »a keresztyén morál 
alapgondolata* s általában »minden más morál igazsága«. 
Ez pedig nem más, mint Isten országának megvalósulása 
és eljövetele a földön. S így találkozik az ethika a maga 
végpontjában a keresztyén hittannal. 

Im ez a kötet rövid tartalma az egyes előadások 
alapgondolataiban föltüntetve. Valódi gyöngyei az újabb 
ker. irodalomnak, a melyeknek átültetéseért köszönet illeti 
meg a fordítót, a revisort s az írod. Társaságot. A mű 
végén található »jegyzetek* Luthardt rengeteg tudásának 
és irodalmi ismeretének gazdag tárházai,, a melyek külö-
nösen a szaktudósra nézve igen becsesek. Helyes dolog 
volt a fordítótól, hogy a művek címeit eredetiben tartotta 
meg, s a betűrendes tárgymutató is könnyíti a mű hasz-
nálását. 

A fordító és a revisor csakugyan becsületes mun-
kát végzett, s derekasan felelt meg feladatának. Csak 
kevés helyütt vétett a jó magyarság s a tárgyhűség ellen. 
Nagy különbség van e tekintetben Csiky első és máso-
dik fordítása között. Pedig nehéz volt Luthardt előadásait 
fordítani. Luthardtnak Hase és Bevschlaghoz hasonló 
stylját is nehéz volt. visszadni. Német az, tehát sok helyütt 
bonyodalmas és nehézkes. Helyenként a magyarban a 
hűség és szabatosság tekintetében még szebb az olvas-
mány, mint eredetiben. Ez mindenesetre a fordító s külö-
nösen a revizor érdeme Ajánljuk különösen lelkészeink 
és fiatal theologusaink szives figyelmébe. Olcsóbb pénzen 
értékesebb művet aligha vehetnek. Eredetiben még egyszer 
annyiba kerül. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 



B E L F Ö L D . 
A felsőbaranyai egyházmegye közgyűlése. 

A felsőbaranyai egyházmegye f. hó 8—9-én tartotta 
rendes évi közgyűlését Harkányban Szilágyi Dezső gond-
nok és Morvay Ferenc h. esperes kettős elnöklete alatt. 
Egyházmegyéje ügyeit szivén hordozó gondnok a köteles-
ségteljesítésben maga járt elől jó példával, mid^n orszá-
gos elfoglaltsága mellett is talált módot, hogy már a 7-én 
tartott előtanácskozmányon megjelenhessen. Az előtanács-
kozmány célja, mint az azt vezető gondnok szelíd humor-
ral jelzé, hogy az egyik-másik tagban előtörő szónoklási 
kedv itt találván utat, biztosíttassék a közgyűlés gyors 
lefolyása. Az eredmény meglett, mert míg a régebbi 
években 4—5 napig elhúzódott a tanácskozás, most két 
nap alatt teljesen befejeződött. 

Nyolcadikán a templomi isteni tiszteleten való rész-
vétel után kezdetét vette a közgyűlés. A megalakulás 
formaságai s néhány lemondás elintézése után Morvay 
Ferenc h. esperes felolvasta két óráig tartó jelentését. A 
szépen megírt, magvas, néhol költői lendületű jelentés nem 
huny szemet a bajok felett, ráteszi kezét a lappangó se-
bekre, iparkodik összeállítani a kórtüneteket, hogy azután 
mint jó orvos enyhítő szereket is ajánljon. Különösen 
megdöbbentő, a velőkig ható volt, midőn prófétai hévvel, 
perzselő lánggal rámutatott a dunántúli magyarság, köz-
tük egyházmegyénk kebelében is dúló rákfenére, az »egyke« 
rendszerre. Szorgalommal összeállított statisztikai adatok-
kal tünteti fel a születési esetek megdöbbentően kicsiny 
arányszámait; az egyházmegye lélekszámának évről-évre 
nagyobb mérvű apadását, s ez által a nemzet fentartó 
elemének, a magyarságnak is gyengülését, fogyását. Az 
arkanumot ugyan ő maga sem találja meg e nyilt seb 
ellen, de éreztük mindannyian, hogy itt tenni, cselekedni 
kell, tétlenül tovább nem állhatunk; hogy fel kell rázni 
a társadalmat e baj iránti lethargikus állapotából, mert 
így csakugyan »pusztulunk, veszünk*. Aggodalmasan em-
lékezett meg a jelentés a tanítóhiányról, mit élénken 
dokumentál az, hogy jelenben is — a pályázati hirdeté-
sek többszöri ismétlése dacára — nyolc tanítói állás van 
üresedésben, nyolc iskolában szünetel a tanítás. E baj 
orvoslásául óhajtandónak tartja a jelentés, hogy az állam 
állítson fel újabb tanítóképző-intézeteket. Az egyházmegyei 
közgyűlés ez aggodalmat keltő körülmény hatása alatt, 
később az esperesi jelentés kapcsán : erkölcsileg kötelezte 
a lelkészeket, hogy a hol ismételt pályázati hirdetés után 
is a tanítói állomás be nem tölthető, vegyék kezökbe az 
oktatást s tanítsanak, természetesen a megfelelő tanítói 
díjazásért. De nem késelt az esperesi jelentés az elisme-
rés és méltánylás koszorújával sem, ott, hol az egyházi 
élet terén szépet, jót és nemest tapasztalt. Örvendetesen 
vettük tudomásul, hogy az az ős forrás, melynek vize 
hajtja egvházkormányzatunk hajójának kerekeit; az a 
televény fekete föld. melyből reformált egyházunk táplál-
kozik : a hívek áldozatkészsége, ma is buzog, ma is terem 
néhol 30-at. néhol 60-at, néhol 100 at. Kis egyházaink 
bár híjjával vannak a vagyonnak, nem késnek az ős 
forrásból meríteni, s ha szükségét látják, erejöket majd-
nem meghaladó egyházi adót, közmunkát vállalni. Meg-
nyugvással értesültünk, hogy az újabb egyházpolitikai 
törvények minden rázkódás nélkül mentek át népünkbe 
Ha voltak is néhol súrlódások a stóla-kérdésben, azok a 
legtöbb esetben a tapintatlanul értelmezett konventi hatá-
rozat miatt állottak elő. A hívek egy-két eset kivételével 
mindenütt igénybe veszik az egyházi áldást. Megemléke-

zett a jelentés az ezredévi ünnepségekről is. Míg az ország 
szivében, Budapesten s a törvényhatóságok termeiben fény, 
pompa és csillogás között, addig egyszerű templomaink-
ban és iskoláinkban azok híjjával, de nem kisebb lelke-
sedés mellett mentek végbe az ezredévi ünnepségek. Hí-
veink szivében lobogó lánggal ég a hála a mindenható 
nagy Isten iránt, ki nemzetünket, hazánkat egy ezredév 
viharai között fentartotta; él a készség, ha kell »vért és 
éltet áldozni« imádott magyar hazánkért; erős, törhetlen 
benne a ragaszkodás koronás királyához, ki alkotmányos 
érzettel, bölcsességgel, a béke áldásai között vezeti hű 
népét a második ezerévbe. 

Az éljenzéssel kisért esperesi jelentés elhangzása 
után a folyó ügyek elintézése következett. Az egyház-
megye osztatlan szeretete, ragaszkodása és bizalma által 
környezett esperes. Dányi Gábor, ki 23 éven keresztül 
részint mint pénztárnok és tanácsbiró, részint mint espe-
res, páratlan tapintattal, ügybuzgalommal, bölcsességgel és 
odaadással vezette egyházmegyénk ügyeit: veszélyes, mun-
kálkodásában gátló szembaja miatt esperesi tisztéről lemon-
dott, s ebbeli elhatározásában az összes közgyűlési tagok 
ragaszkodásának több izben tüntetéssé fokozódott nyilvá-
nulása sem volt képes megingatni. Nem zárkózhatunk el 
azonban azon remény elől, hogy szeme javultával a köz-
bizalomnak ismételt feléje fordulását látva: kezébe veszi 
az egyházmegye kormányzatának gyeplőjét, melyet min-
denkor szigorral bár, de jóindulattal, pártatlansággal és 
bölcs előrelátással tartott. 

A »tanácskozási ügyrend és házszabály* megalko-
tása, dacára, hogy égető szükségét érezzük, mint »ne 
bántsd virág« a jövő gyűlésre maradt. Nem akarok Cas-
sandra szerepére vállalkozni, de ha mindig ad graecas 
calendas halasztjuk ez ügyet: érezni fogjuk sajnos követ-
kezményeit. Nem így van azonban az »egyházak csopor-
tosítása* ügye, mely szintén a jövő közgyűlés napirend-
jére tüzetett, mert itt az elhamarkodás többet árthat, mint 
a mennyit használni akarunk. Hadd érlelődjék ez, hadd 
váljék vérévé a gyülekezeteknek, majd ha »eljő az idő-
nek teljessége*, minden rázkódás nélkül keresztülvihető 
lesz az. 

Elvi fontosságú a közgyűlésnek azon határozata, 
mely a tanítók részére megadhatónak véli azon jogot, 
hogy állami anyakönyvvezetői tisztet viselhessenek, s ez 
irányban felterjesztést intéz a főt. egyházkerülethez. Fel-
merült ugyan azon aggály, hogy nem fog-e majd ez a 
tanügy rovására szolgálni ?! s azon egyenesen ki nem 
mondott, de sokak által táplált érzékenység, hogy nem 
fog-e a tekintély rovására esni, ha a subalternus végzi 
azt, a mit előbb a lelkész teljesített?! De hát, a mint 
mondatott, a liberalizmus korszakában élünk, a református 
lelkész nem lehet nem liberális! 

A számvevőszék jelentésében sötét képet tárt fel a 
közpénztár jelen, de még inkább jövő helyzetéről. Az 
egyházak által fizetett egyházmegyei közigazgatási járulék 
nem elég a kormányzati költségek fedezésére; az alap-
tőke fogyóban; magasabb adót kivetni nem lehet, nem 
szabad, úgyis némely egyházban már minden lélek után 
4—5 kr. az egyházmegyei adó, ugyanennyi az egyház-
kerületi is. A fedezendő szükséglet pedig egyre nő. A 
közalapot, országos lelkészi gyámintézeti ügyeket ellenőrző 
bizottságok, melyeket kötelességszerűleg fél kellett állítani 
újabb kiadásokat rónak az egyházmegyei közpénztár ter-
hére. Az esperesi túlhalmozott teendőket, ily sok egyház-
ból álló egyházmegyében egy ember fizikailag képtelen 
elvégezni. Vagy nem megy a közigazgatás kellőleg, vagy 
áldozata lesz a lelkiismeretes esperes! Módot kell tehát 
nyújtani, hogy a gépies irodai munkát fizetett erővel vé-



geztethesse, ezért múlhatatlanul szükséges az esperesi 
fizetés nagyobb mérvű emelése. Honnan hát? és miből? 
A számvevőszék véleménye az volt, hogy kéressék fel a 
főt. egyházkerület, hogy a kerületi államsegélypénztárból, 
melynek feladata az egyházak anyagi támogatása, utal-
ványozzon ki a felsőbaranyai egyházmegyének, közigaz-
gatási költségeinek pótlására évenként 400 frtot. 

Az egyházmegye megállapodása az lett, hogy az 
egyházkerület tekintve a f.-baranyai egyházmegye köz-
pénztárának aggodalomra okot szolgáltató állapotát — az 
egyházkerületi járulékot engedje át az egyházmegyének 
addig, míg viszonyai jobbra fordulnak. Hiszszük, hogy az 
egyházkerület coacilians vezetői, nem fognak elzárkózni 
egyházmegyénk ezen, az égető szükségkövetelte és mél-
tányos kérése elől. 

Majd az »okor-sziget.vidéki egyházi értekezlet* tette 
meg jelentését mult évi munkálkodásáról, dicséretreméltó 

-eredményt tüntetve fel. Lebben-lebben a szellő, mely moz-
dulásra kelti a szunnyadó erőket! megindult tehát e téren 
is a belmissziói működés, melyhez csatlakozni fog az 
alakulóban levő »siklósvidéki egyházi értekezlet* is. Excel-
sior, excelsior! 

A szathmári egyházmegye szózata meleg visszhangra 
talált, melynek hatása alatt elhatározta az egyházmegye, 
hogy felterjesztést intéz az egyházkerülethez, kérvén oly 
elvi határozat kimondását, mely a huzamosabb beteg-
ség esetén helyettesítő esperesnek, a rendes esperessel 
egyenlő jog és hatáskört biztosít az egyházkerületi gyű-
lésen is. 

Több kisebb ügy elintézése után a közgyűlés bere-
kesztetett. A közgyűlés után a közig, és fegyelmi biróság 
ülésezett. A fegyelmi ügyek legnagyobb része beszüntet-
tetett, csupán egy lelkész lett, a lelkészi alap törvénytelen 
kezelése, illetve kölcsönzése miatt elsőfokú fegyelmi •bün-
tetéssel sújtva. 

A zöld asztal után, nem hagyhatom említés nélkül 
a fehér asztal mellett elhangzottak egy részét sem, Váry 
Gyula pécsi kir. táblai biró és Benkő Gyula ügyvéd álta-
lános lelkesedést keltő tosztjukban kijelentették, hogy ők 
az általuk betöltött tanácsbirói állást nemcsak dísznek, 
megtisztelő állásnak, hanem némi tehernek is tekintik, de 
a mely teher édes és könnyű, mert szeretett egyházuk 
adja rájuk azt. Ők a lelkészi karral az egyház felvirágoz-
tatása körül nemcsak együtt érezni, hanem együtt mun-
kálkodni is akarnak ! Ha szabad volna, elmondanám néhai 
jó Matolcsi kecskeméti prédikátor urammal: »ember vagy 
Gergő!« Igen! mert a lelkészi kar magára hagyatva kép-
telen az előttünk álló nagy munka keresztülvitelére. Az 
egyház virágzását, a hitélet fejlesztését, a lazuló erköl-
csök megújhodását, a változott viszonyok közt a küzdel-
met a pápás egyházzal szemben a győzelem reményével 
csak világi tagjaink közreműködésével kezdhetjük és vé-
gezhetjük el. így urak ! így nagyok ! így hatalmasok ! kéz-
kezet fogva, vállt-vallhoz vetve építsük és erősítsük a 
Krisztus testét, az anyaszentegyházat! 

Körösi. 

A tiszai ev. egyházkerület közgyűlése. 
A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület legközelebbi 

közgyűlését f. hó 8—10. napjain igen nagy érdeklődés 
mellett a Kárpátok alján fekvő Felkán tartotta. A vendé-
gek nagy számát Felka egyházi elöljárósága a Krompe-
cher-féle parkban szállásolta el. 

A közgyűlést megelőzőleg, mely felváltva a tem-
plomban s a színházi teremben tartatott, a különböző 

bizottságok üléseztek. A Baldácsy-bizottság 1900 forintot 
osztott ki azon lelkészek között, kik államsegélyben nem 
részesültek, mi mellett a közgyűléssel egyetemben sajná-
lattal vette tudomásul az amúgy is bőségesen honorált 
Szilágyi Sándor ügyvédnek nyugdíjaztatását. A gyáminté-
zet ez évben Hermann lőcsei polgár 1000 frtjával, Zelenka 
Pál 100 s Szentiványi Árpád gyámintézeti elnök 100 fo-
rintjával gyarapodott. Utóbbiak évek óta ismétlik e sze-
retetadományukat. A gyámintézet közgyűlésén Dianiska A. 
lőcsei lelkész s Szentiványi Árpád gömöri esperességi fel-
ügyelő elnökölt. 

Az ünnepi isteni tiszteleten Székely Gyula nagylom-
nici lelkész szónokolt, ki Jezs. 41, 17 —18. alapján lelkes 
meggyőződéssel fejtegette azt a gondolatot, hogy az ev. 
gyámintézet még mindig kiapadhatatlan forrása az áldás-
nak, a míg t. i. a hitben hü, a szeretetben buzgó s a 
reménységben örvendező szivek vannak az egyházban. A 
beszéd nagy hatással volt a hallgatóságra. Az offertorium 
meghaladta az 50 frtot. 

Közvetlenül az istentisztelet előtt az egyházkerületi 
tanárértekezlet ülésezett, a mely többi között legmelegebb 
elismerés hangján üdvözölte Pákh Károly iglói tanárt 
40 éves tanársága alkalmából; élénken tárgyalta az eper-
jesi főgim. indítványát a tanári nyugdíjtörvény 8-ik §-ának 
megváltoztatása tárgyában; elvileg állást foglalt az ellen, 
hogy tanár saját növendékeinek adhasson magánórákat, 
s behatóan megvitatta a kerületi nyugdíjintézet válságos 
helyzetét, továbbra is fentartandónak mondotta a suppli-
kációt és sok üdvös eszmét hangoztatott a középiskolai 
vallástanításról s a VIII.- osztály vallásvizsgájára kikül-
dött kerületi biztosok körül szerzett tapasztalatokról. Kü-
lönösen a vallástanárok qualifikációjának emelésére vonat-
kozólag sok helyes nézet hangzott el az egyes főgimn. 
igazgatók ajkain. 

Ezt követőleg Zelenka Pál püspök és Szentiványi 
Árpád felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi előérte-
kezlet tartatott meg. A nagybizottság szellemében, mely 
még a délelőtti órákban ülésezett, előkészítette a közgyűlés 
fontosabb teendőit, a melyek közelebbről a sztrájkoló árvái 
esperesség magatartására, az egyházmegyék arányosabb 
kikerekítésére s a három ev. theol. tanintézet egyesítésére 
vonatkoznak. 

A közgyűlést szept. 9-én Glauf P. esperes s egy-
házkerületi főjegyző áldást kérő imája előzte meg. A köz-
gyűlésen a püspök mellett Péchy T. távollétében ez alka-
lommal is Szentiványi Árpád, mint legidősebb esperességi 
felügyelő elnökölt. Kényes volt Kubinyi Géza indítványa 
a bizalom fölvetése tárgyában, a melyet azonban később 
Zelenka, Szentiványi és Meskó László felszólalására vissza-
vont, úgy hogy a közgyűlés fájdalommal vette tudomásul 
az egyházkerületi felügyelő tartós betegeskedését. Ez in-
cidens után emelőleg hatott a közgyűlésre a püspök évi 
jelentése. Örömmel jelentette, hogy hazánk ezeréves ünne-
peiből egy néhány árvái egyházat kivéve egyházaink és 
iskoláink is kivették a maguk részét, jeléül annak, hogy 
egyházunk még mindig egynek tudja magát a hazával. 
Utalt a jelentés továbbá arra, hogy az egyházpolitikai 
törvények folytán szorosabbá vált a viszony a hívek s 
a lelkészek között. Az államsegélyből 274 ezer frtot kap az 
egyetemes egyház, mely összegből 104 ezer frt jutott a 
tiszai egyházkerületnek. Az egyházegyetem rendezése kép 
viseleti alapon lassan halad, ennek mielébbi megvalósí-
tása, az egyetemes nyugdíjintézet megállapítása s a három 
theol. intézet egyesítése a legfontosabb kérdés. Az egy-
házpolitikai törvények folytán a főesperesek jelentései 
szerint nincs változás az egyházi cselekvényekben s csak 
a reverzálisok szaporodnak. A jelentés végül meleg rész-



véttel adózott Farhaky József főesperes emlékének, fáj-
dalommal vette tudomásul Bánó József felügyelő lemon-
dását s kegyelettel és köszönettel vette tudomásul Herfurth J. 
eperjesi és Seffer N. debreceni lakosok nagyobb alapítványait. 
Alapítványokban 237 ezer, adományokban pedig 50 ezer 
forinttal lett gazdagabb a mult évben az egyházkerület. 
A jelentés indítványára Gyurátz F. püspököt táviratilag 
üdvözölte a gyűlés. Lelkes éljenzések követték Zelenka 
püspök, e providentiális férfiú jelentésének záró szavait 
s a kerület hálás érzelmeit Szentiványi tolmácsolta. 

Revíziós tárgya is volt a közgyűlésnek. A liptói 
esperesség kívánta a zsinati törvény revízióját az egyház-
kerület kikerekítése tárgyában. A megfigyelő Jánoska, a 
tüzes szemű Csobrda (tótul!), a Mudronyhoz hasonló 
Bella, a barátságos Kállay s a contemplativ természetű 
Kmety védelmezte a liptóiak indítványát, mely természe-
tesen elvettetett. Az árvái esperesség nem volt képviselve 
a gyűlésen. Kapott még egy rövid terminust, komoly meg-
feddést s aztán — beolvasztás lesz a makacs magatar-
tásnak is a vége. Tót atyánkfiait különben kitüntető figye-
lemben részesítette a közgyűlés. 

Az egyházkerület új háztartása 1897. jan. elsejével 
lép életbe. Nyomban megalakíttattak a pénzügyi, szám-
vizsgáló, nyugdíjintézeti és árvaházi bizottságok. Az egye-
sített pénztárak székhelye Miskolc, pénztárosa Kulcsár 
Károly gondnok. 

A rendbüntetési szabályrendelet azonnal életbe lép, 
az egyházmegyék kikerekítése a VI szabad kir. városi és 
VII bányavárosi esperesség megszüntetésével s a hegy-
aljainak kétfelé osztásával még az egyházegyetem meg-
erősítésére vár. A VIII. osztály vallástani vizsgáira vonat-
kozó szabályrendeletre több üdvös módosítást ajánlott 
Geduly H. nyiregyházi lelkész, a melyek el is fogadtat-
tak. Törültetett többi között, mint nem létező valami, a 
»vallástani érettségi vizsga« kifejezése. Hatósága tudtával 
és beleegyezésével tanító is lehet anyakönyvvezető, sőt 
Majerszky felügyelő ez intézkedésnek üdvös oldalát is meg 
tudta világítani. 

A theologiák egyesítését tárgyaló ismeretes bizott-
sági javaslatra püspök indítványára kimondotta a köz-
gyűlés, hogy az ősi eperjesi theologiát, mivel az egyesí-
tést sem kívánatosnak, sem szükségesnek nem tartja, 
fenn akar ja tartani, s annak mint egyetemes jellegű tan-
intézetnek az egyházegyetem által való segélyezését fogja 
kérelmezni. Tanárainak, fizetésük nyomorúsága mellett is 
jól esett a kerület részéről a meleg érdeklődés és elis-
merés. 

A papi fizetések revíziójára vonatkozólag a gömöri 
esperesség indítványára kimondatott, hogy a változott 
viszonyokra s az ellentétes összeírásokra való tekintettel 
az egyházegyetem a revízióra fölkérendő. Legjobb volna 
itt az egyházanként s nem a kerületenként való segé-
lyezés elvét ajánlani. Szegénység tekintetében más elbí-
rálás alá esik p. o. a bányai s más alá a tiszai egyház-
kerület lelkészi kara. A papi fizetések nyomorúsága egyik 
legfőbb oka a theologiák elnéptelenedésének. 

Az eperjesi kollégium igazgatóválasztmányának évi 
jelentését Glauf referálta el. A kerület örömmel értesült 
a theol. internátusról s a kollégiumnak haladni tudó és 
akaró beléletéről. A Sopronba távozó Sinkó Endre tanító-
képző tanárnak fájdalmas érzéssel a legmelegebb elisme-
réssel adózott a kerület. Az igazgatói teendők ideiglenes 
vezetésére Csengey G. theol. tanár kéretett föl. míg Simkó 
tárgyai gvmn. tanárok között osztattak fel. E férfiú távo-
zásával csakugyan válságba jutott a tanítóképző! De egy 
év elég idő egy alkalmas tanférfiúnak megnyerésére. Püspök 
jelentését az oklevéllel nem bíró tanítók hat heti oktatásá-

ról örömmel és köszönettel vette a gyűlés. E tanfolyam 
alapján jövőre képesítő vizsgára jelentkezhetnek a tanítók. 
A népiskolai tankönyvek megválogatására is üdvös intéz-
kedéseket tett a kerületi gyűlés. 

A jövő évi egyházker. közgyűlés helyének és ide-
jének kijelölésével az elnökség bízatott meg. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

A pápai ünnepélyek. 
Szept. 12-én és 13 án Pápán tartott megható ünne-

pélynek tanuja voltam. Már 11-én, midőn délben sok ide-
gen jött a vonaton, a városban valláskülönbség nélkül 
nemzeti zászlók hirdették a házakon, hogy Antal Gábor 
püspököt örömmel fogadják, szívből üdvözlik a pápaiak. 

Fél hatkor érkezett az ünnepelt Győr felől Darányi 
miniszter és Szász Károly dunamelléki püspök társaságá-
ban. A vonatnál a pápai egyházmegye elnöksége és Pápa 
város tanácsa üdvözölte s azután négylovas hintón a nép 
folytonos éljenzése között érkezett meg Széchényi-téren 
levő lakására, folyton fogadva az üdvözléseket. Mintegy 
50—60 kocsi kisérte. Az ismerkedési estélyen mindenki-
hez nyájas volt, és szeretetreméltó egyszerűséggel ült 
Darányi miniszter és Czike esperes között. 

Szept. 12-én szombaton a főiskola termében az 
egyházkerületi gyűlést igen szép imával nyitotta meg, majd 
Szász K. püspök urat üdvözölte, mire ő ismert ékesszó-
lással felelt. A szavazatok eredményének kihirdetése után 
az újonnan választott egyházi és világi hivatalnokok tet-
ték le az esküt, kik között volt Darányi miniszter is. A 
közgyűlés ő fensége Maria Dorottya főhercegnő eljegyzése 
feletti örömének jegyzőkönyvileg adott kifejezést. Majd 
Darányi üdvözli László József kocsii lelkészt 50 éves lel-
készi jubileuma alkalmából, példakép állítva őt a lelkészi 
kar elé, hogy miként kell szeretni az egyházat, hazát, 
Istent és szabadságot. Az újonnan választott négy tanár 
felesketése után a gyűlés véget ért. 

Ekkor Pap Gábor volt püspök gyászünnepélyére vo-
nult a közgyűlés a gyászfátyollal bevont templomba, hol 
az emlékbeszédet Antal Gábor püspök mondta. Jellemezte 
a meghalt püspököt mint hazafit, lelkészt és férfiút. 

Délután a főiskola téli tornatermében történt László 
József kocsii lelkész arcképének leleplezése. Először Antal 
püspök méltatta László érdemeit, majd Czike főiskolai 
gondnok beszéde alatt alatt lehullott a lepel a jól talált 
arcképről. László József, a 85 éves aggastyán, megha-
tottan felelt, könyezett az egész sokaság. 

László a tanítóképezde részére 1500 frtos alapít-
ványt tett, mit harmadnap Tisza Kálmán főgondnok 1500, 
Antal Géza 250 forintos alapítványnyal követett. Antal 
Gábor és Darányi gondnok egy képezdész ellátásának évi 
díjat, 70 forintot, a tatai egyházmegye 60 forintos évi 
járulékot ajánlottak fel. Darányi miniszter Bánffy minisz-
terelnök táviratát olvasta fel, melyet épen akkor kapott. 
E távirat jelenti, hogy Czike Lajost a tanügy terén kifej-
tetett érdemeiért Ő felsége királyi tanácsosnak nevezte 
ki. Lett erre taps és szűnni nem akaró éljen. Czike alig 
tudott szóhoz jutni, meghatóan válaszolt, hogy nem kereste, 
s nem várta a legmagasabb kitüntetést, Ő felségét a 
királyt éltette. Majd az újonnan választott négy tanár, 
név szerint Makay István, Sarudy György, Bene Zsig-
mond és Tóth Pál olvasta fel székfoglaló beszédét. Este 
a kollégiumi ifjúság fáklyásmenetet rendezett Antal püspök 
tiszteletére. 

Vasárnap reggel nyolc órakor már hullámzott a 
sokaság a város főutcáján, a lelkészek egy része a főis-



kola nagytermébe gyűlt össze palástosan. atillában. A 
dunántúli egyházkerület lelkészi kara dicséretére legyen 
mondva, hogy a ruházatot illetőleg leginkább megtartja 
a zsinati törvényt. Gyönyörű látványt nyújtott, mikor a 
sok atillás palástos lelkész az utcán a végig haladt. A lel-
készlak előtt nagy sokaság állott,- de csakis jegygyei lehe-
tett az udvarra belépni. Kilenc órakor csoportosan érkez-
tek a díszmagyaros előkelőségek, a világi urak, mint Darányi, 
Sárközy, Véghelyi, Fenyvessy stb. összesen mintegy 25-en. 
A 37. dicséret első és harmadik verse és a főiskolai ifjú-
ság éneklése után Kis Gábor pápai lelkész lépett fel a 
szószékre, buzgó imája után Gal. V. részének első versét 
vette fel alapigéül s arról szép, hazafias beszédet tartott. 
Az énekkar éneklése után Antal és Szász püspökök lép-
tek elő. Szász remek beszédet tartott : »Igaz ez a beszéd, 
ha valaki püspökséget kiván, jó munkát kiván< jelige 
alapján fejtegette a püspök s általában a lelkész teendőit. 
Majd a térdeplő püspököt kézrátevéssel megáldotta, testvéri 
csókkal felavatta, az esperesek pedig kezet fogtak a 
püspökkel. Ezután Antal mondott szívből jövő, szívhez 
szóló gyönyörű beszédet. Isten után mindent a pápai fő-
iskolának köszön, mert ez az alma mater mint szegény 
ifjút fogadta keblére, s ő a nélkül, hogy szülői költöttek 
volna tanulása alatt valamit reá, ebben a főiskolában nyert 
kiképeztetést, a mely főiskolának később tanára lett. 

Majd a küldöttségeket fogadta a templomban. Első-
ben is Kiss Áron, a püspöki kar nesztora üdvözölte őt, 
mint a kálvinista Róma és a tiszántúli kerület küldötte; 
az ágostai ev. egyházkerület nevében Gyurátz püspök, a 
pápai ev. ref. főiskola nevében Gzike Lajos, Komárom-
megye részéről Sárközy főispán, Veszprémmegye részéről 
Véghelyi alispán, a tanítói kar részéről a tanfelügyelő, a 
római kath. hitközség nevében is üdvözölték, (de a kül-
döttséget világi egyén vezette, római kathol. pap az ünne-
pélyen részt nem vett) s még több más küldöttség üdvö-
zölte. Mindegyik küldöttséghez volt szives szava, magvas 
felelete. A díszebéden részt vett Néger apát-plebánus is. 
Antal Ő Felségére emelte poharát, melyet felállva hall-
gattunk. Utána Darányi miniszter állott fel, nagy figyelem-
mel hallgattuk szavait, fejtegette azt, hogy 1000 eszten-
deig az összetartás tartotta fenn nemzetünket, mert ha 
veszély volt, akkor mindig össze tudtunk tar tani ; tart-
sunk most is össze; beszédét hosszantartó taps s éljenzés 
követte, mely véget alig akart érni. Néger Ágoston apát 
is felszólalt igen tapintatosan az ev. ref. egyház vallásos 
fiait köszönté. Este a Griff-szálló nagy termében fényes 
bál volt. Pápa, közelebbi-távolabbi vidékének szépei itt 
gyűltek össze. Antal püspök is megjelent a mulatságon. 

Az Isten áldása legyen Antal püspökön, vezérelje 
őt nagy elődei nyomdokán az anyaszentegyház és a haza 
üdvére! 

Egy jelenvolt. 

A pesti egyházmegye közgyűlése. 
Pest vármegye általánosan úgy ismeretes, mint az 

ország vezérvármegyéje. Tőle vette a pesti egyházmegye 
is azt a hivatást, hogy egyházkerületének vezéregyházme-
gyéje legyen. S bizonyára az is lesz, ha minden egyes 
tagját az a hivatásérzet, az a szeretet hatja át, a mely 
szeretet ez idő szerint kormányozza, és ha valamivel 
több lesz ügykezelésében a rend s a szükséges előkészü-
let, melynek itt-ott hiánya érzik. 

Ez az egyházmegye, melynek tagjai közt a vezérek 
vezére, egy Szász Károly is, mint egyszerű pap foglal 
helyet, most tartotta rendes őszi közgyűlését szokott he-

lyén, Budapesten, a református főgimnázium dísztermében 
Szántlió János kosdi lelkész, esperes és gr. Teleki József 
egyházmegyei gondnok elnöklete alatt, igen számos egy-
házi és világi küldöttek jelenlétében. A tárgysorozat nem 
volt hosszú; törvényszéki úgy pedig egyátalában nem 
volt, jeléül annak, hogy ez egyházmegyében szent a béke 
s ismeretlen a perlekedés. 

A szokásos kezdések és igazolások után Halász 
Zsigmond dabasi főszolgabíró, ki 34 érvényes szavazatból 
28-al választatott meg tanácsbirónak, tette le a tanács-
birói esküt s ígérte meg Vörös Károly főjegyző üdvöz-
lésére, hogy őseinek példája szerint ref. egyházunk ügyét 
hűségesen szivén viseli, mely fogadást általános éljen-
zéssel fogadott a közgyűlés. Örömünkre, szaporodott ő 
vele azoknak a világi uraknak száma, kik nem hozzák 
magukkal gyűléseinkbe hivatalos rangjokat és tekintetöket, 
annál kevésbbé vagyoni állásuk öntudatát, hanem elve-
gyülnek közöttünk szépen, s hozzánk közelébb húzódnak, 
mint egy akolba és egy pásztor alá tartozók. Ilyenek a 
pesti traktus tanácsbirái! 

Érdekes volt az esperesi jelentés. Megtudtuk ebből, 
hogy egyházmegyénk népessége 68 029 lélek; a mult évi 
szülöttek száma 3042; halálozási eset volt 2069 ; esket-
tetett 759 p á r ; konfirmáltatott 870; áttért hozzánk 136; 
kitért 46 személy. Érdekes volt hallani, hogy gyarapodása 
érdekében csaknem minden egyházunk tett valamit a mult 
évben ; templomaink szép rendben vannak, renoválás alatt 
van az ócsai templom is, ez a hires Árpád-kori műem-
lék ; Isten dicsőségére sokan és buzgón áldoznak; az isko-
lák is kellő gondviselésben részesülnek; a lelkészi karban 
nem történt semmi változás; a tanítói karban is csak 
egy haláleset vont gyászt az egyházmegye évkönyvébe. Az 
új rend sem okozott különösebb bajokat azon kívül, hogy 
a stólák itt-ott megcsökkentek, mire előre számíthattunk. 

Az egyházak számadásai, úgyszintén az egyházi 
pénztárak ügye mind kellő rendben találtattak; s a felosz-
lott stoláris gyámpénztár számadása is egyhangúlag hely-
benhagyást nyert 

Megerősítette az egyházmegye Haypál Benő buda-
pesti III-ik lelkészt ál lásában; Tóth Endre rákos-palotai 
kántor tanító megválasztatását azonban csak ideiglenesen 
hagyta helyben, végleges megerősítését a jövő közgyű-
lésre halasztván. 

Egyházkerületi képviselőkül megbízást nyertek, egy-
házi részről Vörös Károly és Mészáros Sámuel, világi rész-
ről dr. Freysinger Lajos és Halász Zsigmond tanácsbirák. 

Az egyházak osztályozásánál, a mely szintén napi-
rendre került, az egyházmegye három szempontból hatá-
rozott; elővette előszóra lelkészek saját bevallásait; másod-
szor a pár éve készített úgynev. Jelentő íveket, és harmad-
szor a 10 év előtti osztályozást; a mely három szem-
pontból ítélve, sikerült az egyházakat lehetőleg igazságo-
san s megnyugtatólag osztályozni. Hogy a tíz év előttihez 
képest itt-ott csökkenés mutatkozik, annak részint a vál-
tozott viszonyok, részint pedig az országos gazdasági vál-
ság képezi okát. 

A tanügyi bizottság jelentéséből hallottuk, hogy isko-
láink fokozatos haladás útján állanak. 40 tanítónk közül 
(ide számítva a monori vallástanítókat is) 15-en jelesek; 
16-an jók, nyolcan elégségesek; egy elégtelen. Örömmel 
lehet azt is feljegyezni, hogy 6620 tanköteles gyermek 
közül csak 88 nem járt iskolába ; a többi mind já r t ; s 
ha a hatóságok szigorúbban ügyelnének a mulasztókra, 
mulasztás is sokkal kevesebb volna. 

Érdemes felemlíteni a tanügyi bizottság következő 
javaslatait, melyeket a közgyűlés egyhangúlag határozattá 
emelt. Felhívatnak a tanítók, hogy egyházi énekeinket 



sikeresebben tanítsák, olyformán, hogy necsak együtt és 
osztályonként, de egyenként felszólítva magukban is el 
tudják énekelni növendékeik a zsoltárokat s dicséreteket; 
a temetési énekek begyakorlását is feladatuknak vegyék, 
úgyszintén az ismétlő iskolákra a lelkészekkel együtt jóval 
több gondot fordítsanak. Méltánylásban részesült a tan-
ügyi bizottsági ülésen Vargha Lászó alsó-némedi lelkész 
jelentése, ki az ismétlő iskola tanítójával rendes naplót 
vezetett, minden egyes alkalomra a tanítandó tárgyakat, 
különösen az olvasandó bibliai részeket maga szabja ki 
számára. Ebből kifolyólag felújította az egyházmegye az 
ismétlő iskolások tananyagát megállapító régebbi határo-
zatát, s annak szoros megtartására úgy a lelkészeket, mint 
a tanítókat utasította, hangsúlyozván a biblia-olvastatás 
szükségét. És minthogy a körlelkészek azt jelentették, 
hogy tanszerekben több iskoláink szűkölködnek, megálla-
pította az egyházmegye a múlhatatlanul szükséges tan-
eszközöknek minimumát, még pedig a következőkben : fali 
olvasó tábla, fekete tábla, számoló gép, Magyarország, 
Európa térképei és a földgömb, és kimondotta, hogy leg-
alább ezeket a taneszközöket minden iskola szerezze be; 
mi ha esperesi felszólításra sem történnék meg, felhatal-
maztatott esperes úr arra, hogy az illető egyház terhére 
a mondott eszközöket rendelje meg. 

A könyvtár és levéltár rendezése is elhatároztatott, 
melyre az új könyv- és levéltárnok, Mádv Lajos újpesti 
lelkész szives készségét nyilvánította. 

Két óra felé járt az idő, midőn az egyházmegye 
a segélykérvények s az egyházak és egyesek kisebb fon-
tosságú ügyeinek tárgyalásával elkészült. Mindazáltal meg-
illető figyelemre méltatta Törő Lajos rákos-csabai lelkész 
indítványát, melyben az 1000 frt fizetésen aluli lelké-
szeknek a tanítók- és tanárokéhoz hasonló lcorpótlékok 
biztosítását sürgeti. Az indítványt ugyan indítványozó, 
Szász Károly püspök felszólalására, visszavette, mint a 
mely most nem időszerű, a mikor a lelkészi fizetések ren-
dezésének egyes lépcsőfokai nemcsak tervben, de mun-
kálat alatt á l lanak: de kiérzett a felszólaló püspök úr 
beszédéből, hogy az indítványt mint eszmét nem veti el, 
s annak vitatásától elzárkózni épen nem akar. S bizo-
nyára kívánatos és szükséges is, hogy eme fontos kér-
déssel foglalkozzunk; a 800 frt minimum után, ha azt 
Isten segedelmével elérjük, a korpótlék kell, hogy közös 
törekvésünk tárgya legyen. Választási rendszerünknek ez 
az enyhítő oldala; a korpótlékok lesznek a cseppek, me-
lyek a vesztett remények égő kínját a csalódott szivekben 
eloltják. Szükséges is, hogy 1600 frtig terjedhető jövede-
lemre legyen kilátása minden prot. lelkésznek, ki 12 osz-
tályt elvégez. Nem fáj akkor, ha ott maradunk halálun-
kig, a hol először megválasztottak; megszűnik a sok 
pályázás, nyugodtabbak lesznek a lelkészek, kecsegtetőbb 
a lelkészi pálya, boldogabbak a gyülekezetek, melyek nem 
vesztik el lelkészeiket akkor, mikor ezek megismerték 
őket és kezdenek áldásosán működni közöttük. A pap 
holtig az egyházáé; egy öreg pap, ki egy hosszú életet 
töltött hívei között, nem vágyódott sem ide, sem oda, de 
megmaradt búban, örömben híveivel: öreg korában, ha 
nem tenne is több szolgálatot mint János s nem szólna 
is egyebet, csak ezt a pár szót: íiacskáim, csak egymást 
szeressétek: bizony mondom, hogy ez által is építene ő és 
a nyájat megtartaná az iránta érzett hála, tisztelet és 
szeretet által. Az tesz egyházunknak valódi nagy s igaz 
szolgálatot, ki a korpótlékok ügyét minél előbb megvaló-
sít ja, és mi, kik püspök úrról tudjuk, hogy az előbbi 
hibás papválasztási rendszer eltörlését kiváltképen neki 
köszönhetjük, kérjük Őt, vegye fel a korpótlékok ügyét is 
éjjeli és nappali munkái közé, gondolkozzanak róla más 

jobbjaink is, hogy a jövő zsinatra ez a kérdés megéretten 
kerüljön. 

Esperes úr imájával s egy szebb jövő reményével 
a gyűlés bezárult. 

György László. 

A vértesaljai egyházmegye egyházi értekez-
lete és közgyűlése Sárbogárdon. 

Idei közgyűlésünket nem a szokott helyen, Kápolnás-
Nyéken, hanem az egyházmegye déli legszélsőbb pontján 
fekvő sárbogárd-tinódi gyülekezetünkben tartottuk meg, 
szeptember hó 9-én. és pedig ünnepélyesebb formák közt, 
mint más években, a mennyiben a millennium emlékére a 
közgyűlést megelőző napon a templomban isteni tiszteletet 
s ennek végeztével a nagy közönség jelenlétében egtjházi 
értekezletet tartottunk. 

Millennáris ünnepünk szeptember 8-án reggel kilenc 
órakor vette kezdetét. Nagyszámé közönség gyűlt egybe, 
felekezeti különbség nélkül, ügy a kis mezővárostól, mint 
a közeli s távolabbi kálvinista gyülekezetekből s szépen 
volt képviselve az intelligencia is, különösen az űri nők 
részéről, kik mind végig odaadó figyelemmel és meleg érdek-
lődéssel kisérték az ünnepség minden egyes mozzanatát. 
Ott volt a többek közt gróf Dégenfeld Lajos gondnokunk, 
a nógrádmegyei Szirákról, Vásárhelyi Géza Tinnyéről, 
dr. Szüts Andor Székesfehérvárról, világi tanácsbiráink; 
Huszár Ágoston, Fehérmegye alispánja, Nagy Sándor 
alapi földbirtokos, igen buzgó kálvinista. Huszár Péter 
helybeli ügyvéd stb. Lelkészeink aránylag kevés számmal, 
18-an jentek meg, többnyire papi díszben. 

Á »Jövel szentlélek« s a 66. zsoltár 1. 4. versei-
nek eléneklése után Forgács Endre kartársunk, a sárbo-
gárdi gyülekezet ismert nevű lelkésze állott fel a szószékbe 
s tartott egy magas szárnyalású, szép és megható imát, 
azután pedig egy költői szépségben és történeti vissza-
emlékezésekben gazdag s a figyelmet mindvégig lekötött, 
háromnegyedórás remek beszédet, 5. Móz. 4. 6. a lapján: 
^Bizonyára bölcs ez a nép és értelmes*. Meg sem pró-
bálom vázolni ez ünnepi beszéd gondolatmenetét, hanem 
miután e sikerült mű különben is meg fog jelenni nyom-
tatásban, ajánlom annak megszerzését már most az érdek-
lődők figyelmébe. A prédikáció után zárima s a hymnus 
lelkes eléneklése következett, a mivel az ünnep első fele 
véget ért. 

A gyülekezetből azonban nem távozott el egy lélek 
sem; hanem az ünnepi beszéd hatása alatt csak annál 
nagyobb érdeklődéssel fordult a közfigyelem Koncz Imre 
esperesünk még most is deli tartású alakja felé, a mint 
kilépve az úrasztala elé, dallamos hangján megszólalt s 
szeretetteljesen üdvözlé az egész templomi gyülekezetet. 
Majd az egyházi értekedet tagjaihoz intézve szavait, a 
következőket mondotta: 

»Második egyházi értekezletünkre jöttünk egybe, egy 
nevezetes időszakban, hazánk második évezredes életének 
hajnalán. Mult évi első értekezletünkkel bezártuk mintegy 
hazánk első ezeréves életét. Talán a véletlennek ez a 
találkozása int, hogy zárjuk le azzal, ref. anyaszentegy-
házunk közel négyszázados, küzdelemteljes, és mégis dicső 
történetének azon szomorú képét, mely feltünteti szenve-
déseinket. Igen, mert ha mi magyar honfiak, búskomoly 
érzéssel tekinthetünk a sajói, mohácsi, világosi gyászos 
eseményekre: mint ref. magyarok épen ily búskomoly 
érzéssel tekintünk vissza az eperjesi vértörvényszékre, hol 
a bőszült Karaffa, kínzások után végeztette ki a protes-
tánsokat ; a pozsonyi törvényszékre, hol számos prot. pap 



elítéltetik; a berencsi, komáromi, lipótvári börtönökre, 
hova ezek a papok elhurcoltattak. Közel 900 temploma 
vétetett el a protestánsságnak. Hát a nápolyi gályákat 
emlí tsem-e?! Es pedig annál szomorúbb a mi magyar 
református visszaemlékezésünk, mert míg Sajónál, Mohács-
nál a török-tatár csorda pusztított: addig emitt, magyar 
őrjöngött az ő testvére, a magyar ellen. 

És ez, uraim ! az Isten törvényének letapodása volt. 
Mert Isten úgy alkotta a világot, hogy itt mind az anyagi, 
mind a szellemi világban különféleség, változatosság ural-
kodjanak. És ezen isteni törvény ellenére, nekünk nem volt 
szabad meggyőződésünk szerint imádni Istenünket. 

Hála a gondviselésnek, ezek az idők elmultak. Ha-
zánk első ezeréves életének bezárásával, zárjuk le ezeket 
a szenvedéseket. Adjuk által a történelemnek. Nemzetünk 
dicső történetének lapjain ezek örökös homály-foltokat 
fognak képezni. Tartsuk meg azonban őseinknek egyhá-
zuk, vallásuk iránti buzgóságát, áldozatkészségét. És a 
második ezerév küszöbéről a béke mezején, induljunk el 
a szeretet és egyetértés lobogója alatt ref. anyaszentegy-
házunk virágoztatásának munkálására. 

De hát tehetünk-e mi valamit? Igaz, hogy Bocs-
kayak, Rákóczvak. Lorántfy Zsuzsánnák, Horvát Máriák 
nem lehetünk mindnyájan. De mélyen tisztelt értekezlet, 
porszemekből áll a legmagasabb bérc, csepp vizekből áll 
a legnagyobb tenger, kő-tégladarabokból van egyberakva 
a legpompásabb épület. A porszemeket, a csepp vizeket, 
a kődarabokat mi is hordhatjuk anyaszentegyházunk dicső 
épületének emeléséhez, csak kellő buzgóság és áldozat-
készség lelkesítsen bennünket. 

És hogy ez a buzgóság, áldozatkészség ezen érte-
kezlet tagjaiban is megleend; azzal a hittel, azzal a 
reménynyel megnyitom értkezletünket. * 

E megnyitó beszéd után esperes úr, mint az érte-
kezlet elnöke (világi elnökünk: Sárliözy Áurél úr ez első 
napon nem lehetett közöttünk), e sorok íróját, mint a 
tavaly megalakult egyházmegyei értekezlet titkárát hívta 
fel titkári jelentésének előterjesztésére. E titkári jelentés, 
a mennyiben az értekezlet választmánya többféle gátló 
körülmények miatt az év folyama alatt ülésre össze nem 
jöhetett, voltaképen nem volt és nem lehetett egyéb, mint 
ismertetése általában az egyházi értekezletek keletkezésé-
nek s a tavalyi első egyházmegyei értekezletünk lefolyá-
sának és számadás az ú. n. »szereíet-persely« mult évi 
bevételéről és kiadásairól. Ezek előterjesztése után alul-
írott, már mint értekező, a következőképen folytatta elő-
adását : 

»Engedje meg azonban a mélyen tisztelt értekezlet 
nekem, hogy titkári jelentésem kapcsán még néhány per-
cig igénybe vehessem becses figyelmét s egy határozati 
javaslattal léphessek fel. A tavalyi értekezleten általam 
felolvasott »Belmissziói teendőink* című értekezésemben 
ugyanis számos olyan teendőre mutattam rá, melyek egy-
háztársadalmunknak az egyházpolitikai törvények életbe-
léptetésével megváltozott helyzetében — szerény nézetem 
szerint — immár tovább nem halogathatok és kiválóan 
alkalmasok volnának a meglazult és még jobban meg-
lazulható egyháziasságnak és vallásos buzgóságnak eleve-
nítése és erősítésére. Nincs célom e teendők mindenikét 
egyenként újból elősorolni, sem azt sürgetni, hogy, mert 
közelünkben a veszély, teljes fegyverzettel — az összes 
belmissziói eszközöknek és módoknak rögtöni felhaszná-
lásával — lépjünk ki a küzdelem terére. Csak arra vagyok 
bátor figyelmeztetni különösen kedves szolgatársaimat, 
hogy periculum in mora! . v . hogy itt az idő, hogy ha 
eddig híven teljesítettük az Úrról tett hivatásunk magasz-
tos kötelességeit: ezentúl még fokozottabb mértékben s 

a megváltozott viszonyokhoz képest újabb és újabb ösvé-
nyeket törve buzgólkodjunk és apostolkodjunk, hogy az 
Úr oltáráról mindjobban eltávolodó híveinket az Isten 
országába vezető útra, a Krisztus szerelméhez vissza-
vezethessük s evangeliumi hitökben és egyházukban meg-
tarthassuk. Ne halogassuk azért tovább e munka meg-
kezdését s ne várakozzunk addig, míg értekezletünk 
választmánya javaslatával elkészül; hanem, felhasználva 
e második összejövetelünket s tekintettel hazánk ezeréves 
fennállásának emlékünnepére is : tegyük magunkra s egy-
házi életünkre nézve emlékezetessé e napot s e millennáris 
esztendőt az által, hogy egymásnak ezennel kezet adunk 
és ünnepélyesen Ígéretet teszünk arra, hogy legalább a 
legsürgősebb tennivalókhoz még ez év folyamán teljes 
erőnkkel hozzáfogunk s az ekként megkezdett belmissziói 
munkában — Istentől kérve s várva segedelmet — lan-
kadatlan kitartással folyvást előre törni igyekezünk. 

Melyek legyenek a legsürgősebb s általunk miha-
marább megkezdendő belmissziói teendőink ? — e kér-
désre legyen szabad a következőkben megfelelnem. 

Első teendő volna szerintem : hogy a mindennapi 
iskolából kilépő s az úrvacsorájával először élni akaró 
gyermekeinknek a konfirmációra előkészítését mi lelkészek 
vegyük a kezünkbe, a mint ezt különben a zsinati tör-
vény 126. §-a is kötelességünkké teszi. Hogy miért? bő-
vebben indokolni, úgy hiszem, fölösleges. A konfirmációra 
való előkészítés ideje a legkedvezőbb alkalom arra, hogy 
a lelkipásztor egyháza ifjú tagjainak lelkére mintegy a 
maga bélyegét maradandólag benyomja s őket erős kap-
csokkal fűzze nemcsak a maga személyéhez, hanem, a mi 
a fő: a Krisztushoz és evangeliumi református egyhá-
zunkhoz. Ezt az alkalmat hát okvetlenül fel kell használ-
nunk s ha eddig elégnek tartottuk a konfirmációi káténak 
egyszerű beemléztetését tanítóink által az iskolai órák 
során: ezentúl — nem mellőzve ugyan egészen, a vallá-
sosságra való nevelésben különben is munkatársainkat, 
a tanítókat: foglalkozzunk konfirinándus növendékeinkkel 
mi lelkészek is tüzetesen, vagyis a húsvét és áldozó-
csütörtök közti szokott időben naponként legalább egy-egy 
órán keresztül. Ez legyen hát az első, a mire magunkat 
ezennel elkötelezzük. 

A második s még ez év adventi napjaiban általunk 
megkezdendő lelkipásztori munka volna: a hétköznapi 
biUiamagyarázatok tartása, mely vértesaljai egyházme-
gyénk 8 — 9 gyülekezetében már eddigelé is szokásban 
volt, de kívánatos, hogy szokásba jöjjön minden egyes 
gyülekezetében, értve a téli időszakot, a mikor híveink 
a Mártbai szorgos foglalatosságok bevégződése után inkább 
ráérnek a bethániai Mária példájára foglalkozni az »egy 
szükséges dolog«-gal, a minthogy tapasztalat szerint na-
gyobb buzgósággal is látogatják ilyenkor az Úrnak haj-
lékát. Ragadjuk meg e kedvező alkalmat s a könyörgés 
végeztével nyissuk fel a prot. embernek legdrágább könyvét, 
a bibliát, s ha elfoglaltságunk miatt egyebet nem tehet-
nénk, legalább olvassunk fel abból egy-egy részt a buzgó 
híveknek. Lassanként aztán e bibliaolvasás, bibliamagya-
rázattá bővülhet, s ilyen módon vallásunk szent könyvé-
nek megkedveltelésére s az evangeliumi kegyes élet ápo-
lására hathatósan munkálhatnánk közre. 

A harmadik, a mire ez alkalommal magunkat el 
kellene határoznunk, az ú n. vallásos estélyek tartása. 
Ezek sem egészen ismeretlenek már egyházmegyénkben: 
több-kevesebb sikerrel megpróbálkoztak már ezekkel lel-
késztársaink Felcsúthon, K.-Nyéken, Pátkán, Sárkeresztúron 
s itt helyben, Sárbogárdon is, részint szabad előadásokat 
vagy felolvasásokat tartván, részint szorosabb értelemben 
vett vallásos estélveket. Bármilyen formában tartsuk is 



ez esti összejöveteleket, a fődolog az, hogy a híveinkkel 
való közvetlenebb érülközésre teremtsük meg és használ-
juk fel ezeket a kedvező alkalmakat is ; a melyek, az eddig 
szerzett tapasztalatok szerint, csaknem kivétel nélkül min-
denfelé kiváló hatást gyakoroltak a hívek vallásos buz-
góságának ébrentar tására, fokozására. Ha valamikor, úgy 
bizonyára a mostani, sok tekintetben válságos időkben 
kell megszívlelnünk az apostol amaz intését: >Áron is 
megvegyétek az alkalmatosságot*. S ezért a harmadik, a 
mire mindannyiunknak vállalkoznunk kellene a ránk jövő 
téli időszakban : felolvasások vagy vallásos estélyek tartása. 

A negyedik s ezúttal az utolsó teendőnk, mert egy-
előre elég volna belmissziói működésűnk körét csak eny-
nyire kiterjesztenünk, a vallásos iratok, népies olvasmá-
nyok megkedveltetése és terjesztése. S erre épen a most 
említett vallásos esték kínálkoznának a legjobb alkalmul. 
Tudom, hogy lelkésztársaim eddig is szívesen megcsele-
kedték, hogy a hozzájok küldött árvaházi naptárakat , a 
Koszorú füzeteit stb. híveink figyelmébe ajánlották, sőt el 
is árusították. A kezdet tehát már megvan: csak rendsze-
resen és szélesebb mederben kellene tovább folytatnunk 
ez i rányban megkezdett s talán sok nehézségekbe is 
ütközött működésünket. Azaz : folyvást ellátva kellene len-
nünk jó vallásos könyvekkel, főleg kisbibliával s más 
vallásos iratokkal és füzetekkel (a mire, közbevetőleg 
legyen mondva, az ismert nevű Hornyánszky-cég a legna-
gyobb készséggel nyújt segédkezet): hogy híveinknek mód-
jukban állana ezen jó és olcsó s nemes i rányban mívelő 
és építő olvasmányokat minden időben megszerezniök. 
Midőn azért a vallásos iratok terjesztését t. lelkésztársaim 
becses figyelmébe ajánlom, legyen szabad ez alkalmat 
felhasználnom ar ra is, hogy ez értekezlet minden tagjának 
szives pártolására ajánl jam az előttük már bizonyára nem 
ismeretlen Árváházi naptár, Koszorú, Kis Tükör, Téli 
Újság és más ilyen becses tartalmú könyveket és újsá-
gokat. És legyen szabad lelkésztársaim a művelt világi 
ura inknak, valamint az egyes egyházaknak meleg érdek-
lődésébe a jánlanom a Magyar Prot. Irodalmi Társaság 
könyvkiadványait és az egyházi ügyek legrégibb s legbuz-
góbb harcosának, a Prot. Egyházi és Iskolai Lapunk 
járatását , mint a mely könyvek és lapok olvasása — bizo-
nyára — pezsgőbb egyházi és vallásos életet kelthetne 
közöttünk is. 

S ezzel, megköszönve a mélyen tisztelt értekezlet 
becses türelmét, végzem mondandóimat azzal a határozati 
javaslattal, melyet ezennel elfogadásra a ján lok: Mondja 
ki az értekezlet, miszerint kívánatosnak és szükségesnek 
tartja, hogy 1. a konfirmációra való előkészítés minden 
egyes gyülekezetben a lelkészek által tör ténjék; 2. a téli 
időszakban hétköznapi bibliamagyarázatok, 3. felolvasá-
sok vagy vallásos estélyek t a r tassanak; végül 4. a val-
lásos iratok megkedveltetésére és terjesztésere kiváló gond 
fordíttassék a gyülekezetekben. 

Kedves karfásaimat pedig szeretettel és bizalommal 
kérem, hogy követve a külső-somogyi egyházmegye hét lel-
készének nemes példáját, kik a belmissziói munkák meg-
kezdésére 'a mult évben magokat önként lekötelezték: 
tegyünk mi is ez ünnepélyes alkalommal erős fogadást 
és ígéretet ar ra , hogy az általam jelzett négyféle irányú 
belmissziói munkát — Isten segedelmével — még ez év 
folyamán megkezdjük és a nekünk adatott erő és tehet-
ség mértéke szerint folvtatni fogjuk mindaddig, míg az 
Úr akarandja és élünk!« 

(Folyt, köv.) Lévay Lajos. 

IRODALOM. 
** E z e r é v e s h a z á n k t ö r t é n e t e . Több kútfő után 

a magyar nép és ifjúság számára írta Jámbor Lajos 
békési néptanító, számos képpel díszítve. Kiadja Hor-
nyánszkv Viktor, Budapest 1896. nagy nyolcadrét, 258 
lap, ára kötve 1 frt. — Jámbor Lajost a szent történelem 
verselője gyanánt előnyösen ismeri magyar népünk és 
ifjúságunk. »Jézus élete« és >Ó-szövetségi történetek* 
című versgyűjteményei több ezer példányban forognak 
a nép kezén. Jelen müvében hazánk ezeréves történetét 
szedte versekbe, »rigmusos énekbe« a szorgalmas szerző. 
Mint maga mond ja : »E földről akarok, ha szívesen veszed, 
Rigmusos énekben dalt zengeni neked, Elmondom aprán-
ként, töviről hegyére. A sok bajt, szerencsét, mely ben-
nünket ére«. Tekintve azt, hogy történelmi felfogása nyo-
monjáró s verselése könnyed, folyékony: bizton remélhető, 
hogy ez a verses história is nagy kelendőségre jut népünk 
körében. Történeti felfogását két erőteljes és igaz vonás 
jel lemzi: hazafias magyar és evangeliumi protestáns min-
den ízében. Történetében magyar és vallásos (lélek lüktet, 
alakjai nem szín- és élettelen bábok, hanem életteljes, 
lelkes egyének, kikkel együt térzünk Bevezetésében a »haza 
fogalmá«-t énekli meg emelkedett dalban. Majd az »őshaza«, 
a népvándorlás, a honfoglalás kerül lant jára , ezután a 
vezérek és az Árpádházbeli királyok viselt dolgait pen-
geti lantján. Egy rész a vegyesházbeli királyoknak van 
szánva, másikban a Habsburgok változatos korszakáról 
zeng az ének, hol vigan, hol búsan, a milyen a história. 
Minden jelentősebb történeti fordulónál megáll s oktató 
tanulságot von el a históriából. Nagyobb korszakoknál 
tömör visszapillantásban vési emlékezetbe a nagyobb 
eseményeket. Az Árpádházbeli királyokra pl. ekként 
tekint vissza: 

Szent István, az első apostoli király, 
A pogány hit helyett szelíd vallást kínál, 
S mely addig csak véres harcban talált kedvet, 
Keresztijén hitre tér szavára a nemzet, 
S hogy a hon erejét vész s bajok ne bontsák : 
Rendezett állammá alakul az ország. 
A hires hadvezér, I. Géza kardja 
Az egész Nyugotot rettegésben tartja. 
Keletre fordula I. Béla szeme, 
Szakít a pápával s büszkén dacol vele. 
Szent László megszerzé nagy Horvátországot, 
Győzhetlen híre a nagy világra szállott. 
Kálmán a törvények bölcsével kormányoz 
S Dalmáthont fűzi a magyar koronához. 
III. Béla a műveltséget hinti 
S jegyzője a honi történelmet jegyzi. 
S végül a második honalkotó király, 
Országa és népe gyászos siralminál 
Kimondja a bűvös, varázsos igéket, 
S hona és nemzete új életre éled. 
IV. Bétának halhatlan emléke, 
Legyen hát mindnyájunk hű szivébe vésve*. 

A mohácsi vészt előidézett belső felbomlást ekként 
je l lemzi : 

»Sötét volt egünkön, közelgett a felhő, 
Remegtünk, mi lészen, ha egészen fel jő? 
A sürü homályban piczinyke mécs volt csak : 
Halovány fénye a reformációnak. 
Ez a kis fénysugár maradt a nemzettel, 
S óvta, hogy a vészben végkép nem veszett el. 
Óh e fényt te gvujtád, nemzetem Istene, 
Légy áldva s továbbra marad j Te is v e l e ! * . . 



Nagy gondot fordít szerző arra is, hogy történel-
münk protestáns mozzanatait híven kidomborítsa, s a 
protestáns hithősök és hitvédők példájával olvasóit hithű-
ségre buzdítsa. Művében Bocskay, Bethlen s a Rákócziak 
nemcsak nemzeti szabadsághősök, hanem lelkes hitvédők 
is. Szóval olyan szellemű és modorú népkönyv ez is, 
melyet bátran ajánlhatunk s terjeszthetünk a nép között, 
mert nemzeti és vallásos épülést merít belőle. A könyv 
kiállítása csinos, képei sikerültek, nyomása csaknem hibát-
lan. Lelkészeknek a »vallásos esték«-en felolvasásra, nép-
nek olvasmányul, nagyobb iskolásoknak jutalomkönyvül 
melegen ajánlható munka. 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
t é n e t é n e k • 16-ik füzetében egész sorozata van ismer-
tetve a törökökkel vívott csatáknak. Budolf királynak 
kedvez a harci szerencse. A török uralom fénycsillaga 
haloványodni kezd Magyarországon és a hoszas háborús-
kodások után közelgünk az 1608. évhez, mely az óhajtva-
óhajtott békét hozta, bár csak rövid időre. Füzetünket 
szép és művészies kivitelű képmelléklet díszíti »Az ifjú 
Tököly menekülése* címen, Székely Bertalan után. Ezen 
felül következő illusztrációkkal bővelkedik a füzet, ú. m. 
Mária Krisztierna főherczegnő, Báthory Zsigmond erdélyi 
fejedelem neje. Mansfeld Károly herceg. Esztergom ostroma 
1595-ben. Visegrád ostroma 1595-ben. Szinán nagy vezér. 
Tergovits ostroma 1595-ben. Csata Gyurgyevónál. Temes-
vár ostroma 1596-ban. Hatvan megvétele 1596-ban. IV. 
Mohamed szultán. Eger ostroma 1596-ban. A mezőke-
resztesi csata. Báthory Endre bíboros aláírása, halála, 
feje. Mihály vajda. Básta György. Básta emlékérme. Tata 
visszavétele 1597-ben. Pápa visszavétele 1597-ben. Pálffy 
Miklós arczképe és aláírása. Győr visszavétele 1598-ban. 

** A N é p t a n í t ó k Z s e b - N a p t á r a az 1897. évre, 
szerkeszti Ember János kir. s.-tanfelügyelő, már megjelent. 
A kiváló gonddal szerkesztett zsebnaptár mindazt tartal-
mazza, a mi a tanítóval s az iskolával szoros kapcsolat-
ban áll. Hű és megbízható tanácsadó a népneveléssel 
foglalkozóknak, miért is minden tanítónak és tanítónőnek 
melegen ajánlhatjuk. Csinos kiállítása mellett is bámulatos 
olcsó; ára 50 krajcár. Megjelent Lévai Mór kiadóhivata-
lában Ungvárt. 

** »Részletes tanterv az ismétlő iskolák veze-
t é séhez* című pályanyertes munkámnak első kiadása tel-
jesen elfogyott s így a hozzám érkezett számos megren-
delésnek, ezúttal nem tehetek eleget. Tekintve azonban, 
hogy tantervem kiadásával — ismétlő oktatásunk terén — 
nem végeztem felesleges munkát, mit a tények is eléggé 
igazolnak, elhatároztam egy újabb kiadásnak nyomda alá 
rendezését, mely folyó évi okt. hóban kerül ki sajtó alól. 
Részletes tantervem tekintettel van úgy a falusi, mint a 
városi viszonyokra. Az új kiadványra 35 kr. összegnek 
beküldése mellett előfizetést nyitok, melyért a füzet — 
általam — bérmentesen fog megküldetni; megjelenése után 
45 krajcár lesz. Tárnok Gyula, komáromi községi iskolai 
tanító. 

** A m a g y a r n e m z e t tör téne te című millenniumi 
kiadványából az Athenaeumnak most jelent meg a 78., 79. 
és 80-ik füzet, melyekben Fraknói Vilmos a mohácsi 

csata történetét beszéli el, a Szulejman, Bredarics s több 
egykorú feljegyzés kritikai felhasználásával. A szöveg mel-
lett két igen érdekes hasonmásban két ujságlapot mutat 
be a mohácsi csatáról. Ezenkívül Kupelwieser összeállí-
tása nyomán bemutatja Fraknói a mohácsi ütközet pon-
tos térrajzát, mely a két hadsereg állásait a csata kez-
detétől annak befejezéséig tünteti fel. Mohács község jelen-
legi távlati rajzát, a Dunáról tekintve, Cserna Károly 
rajzolta le igen sikerülten. A nagy vállalat IV. kötete már 
befejezéshez közeledik. 

E G Y HÁ Z. 
Lelkész -be ik ta tás i ünnepé ly . A sátoralja-ujhelyi 

ág. ev. egyház Boór Jenő ág. ev. lelkész személyében jeles 
képzettsegű új papot választott, kinek beiktatási ünnep-
sége a napokban ment végbe. A templomot, mely szoron-
gásig megtelt közönséggel, kivülről-belülről földíszítették 
ebből az alkalomból. Az űj lelkésznek hazafias és vallá-
sos szellemtől áthatott, költői lendülettel elmondott beszéde 
nagy lelkesedést keltett. A templomban Buttkayné Kossuth 
Lujza, aki S.-A.-Ujhelyen, mint Matolai Etele alispán ven-
dége időzik, is jelen volt; a szónok azért lelkes szavak-
ban aposztrofálta őt és rátért Kossuth Lajos halhatatlan 
hazánkfia nagy érdemeire is, a mi nagy hatást tett. 

A budapesti ágostai hitv. evangélikus esperes-
s é g a napokban tartotta meg az egyházközségek nagy-
számú képviselőinek részvételével rendes évi közgyűlését, 
dr. Králik Lajos felügyelő és Bachát Dániel főesperes 
együttes elnöklete alatt. Esperességi jegyzőnek egyházi 
részről Paulik János hitoktatót választották meg egyhan-
gúlag, a ki a hivatalos esküt nyomban letette és hiva-
talát elfoglalta. A közgyűlés főtárgya a főesperes évi 
jelentése volt, a melyet egyhangúlag elfogadtak. Egyház-
megyei törvényszéki birónak Góbi Imrét választották 
meg. A közgyűlés elhatározta, hogy az evangélikus theo-
logusok pozsonyi »Otthon«-nak évenként negyven forintot 
juttat, s kimondta, hogy a theologiai fakultások egyesítése 
esetére az evangélikus theologiai akadémia székhelyéül 
Budapestet ajánlja, a főesperes jelentésében foglalt indoko-
lás elfogadása mellett. Az esperességi iskolabizottság évi 
jelentésének tudomásul vétele után a közgyűlés véget ért. 

A b á n y a i ág. h. ev. e g y h á z k e r ü l e t e héten tartotta 
közgyűlését Sárkány püspök és Fabiny felügyelő elnök-
lete alatt. Jelentőségteljes mozzanatai voltak az ülésnek 
a felügyelő megnyitó beszéde, a püspök évi jelentése, a 
lelkészválasztási szabályrendelet tárgyalása stb. A gyűlés-
ről, mely Lapunk zárásakor még nem fejeztetett be, jövő 
alkalommal adunk részletesebb tudósítást. 

Az abarai t e m p l o m f ö l a v a t á s a e hó 20-ikán 
ment végbe. A fölavató imát Gyarrnathy Sámuel egyház-
megyei főjegyző tartotta, egyházi beszédet a templomban 
Féter Mihály, az udvaron Réz László mondott, az úrva-
csorai beszédet és az úrvacsora kiosztását Hojzer Endre 
lelkész végezte. Az ünnepélyen megjelent tótajkú refor-
mátusoknak tót nyelven Újlaki János tusai lelkész pré-
dikált. 

A hegyaljai ág. ev. egyházmegye kettéosztása. 
A minap Miskolcon tartott esperességi gyűlés elé javaslatot 
tettek a hegyaljai egyházmegye kettéosztásáról. E szerint 



az egyik Miskolc központtal megtartja a »hegyaljai* elne-
vezést, a másik pedig Nyíregyháza központtal »Tisza-
vidéki* egyházmegye lesz. Az előbbihez fognak tartozni 
Miskolcon kívül Diósgyőr, Sajó-Kaza, Sajó-Arnóth, Fancsal, 
Csanálos, Tállya, Szántó, Hernád-Vécse, Kassa, Felső- és 
Alsó-Kemence, Ránk, Abos és Stoósz, az utóbbihoz Nyír-
egyházán kívül Tokaj, Debrecen, Nagy-Bánya. Nagy-Károly, 
Nagyvárad, Kölese, Pazdics, Sókut, Mernyik, Kladrány, 
Ungvár, Klenóc és S.-A.-Ujbely. A kérdés előbb a legköze-
lebbi egyházkerületi, majd az egyetemes közgyűlés elé 
kerül, úgy, hogy a két új egyházmegye tényleges megala-
kulása 1897. január havára várható. 

A h m v á s á r h e l y i ref. e g y h á z b a n az elhunyt Mik-
Iovicz Bálint özvegyének kegyévi jövedelem helyett egyszer 
s mindenkorra 1000 forint tőkét és 100 frtos évjáradékot 
adott a gyülekezet, úgy hogy az új lelkész 1897. április 
24-én hivatalát teljes jövedelem élvezése mellett fogla-
landja el. 

I S K O L A . 

A budapesti ref. főgimnáziumban e hó 21-én 
tartattak a dunamelléki egyházkerületbeli főgimnáziumai 
részére a javító és pótló érettségi vizsgálatok. A szóbeli 
vizsgálatokon Farkas József budapesti theologiai tanár 
elnökölt és dr. Hegedűs István egyetemi tanár képviselte 
a közoktatásügyi kormányt. Javító vizsgálatra állott 12 ta-
nuló, kik közül elbukott öt; latin pótló vizsgálatot tett 
sikerrel egy reáliskolai tanuló; teljes érettségi vizsgálatra 
állt három tanuló, de a követelményeknek egyikök sem 
felelt meg. — A főgimnáziumban, hol e héten a beirat-
kozások folytak, jövő héten, szept. 28-án kezdődik meg 
a tanítás. 

Egyházi középiskoláink államsegélye az 1897. 
évi költségvetésben nem említve azokat az iskolákat, 
melyeknek segélyösszege az 1896. évhez képest nem vál-
tozott — következő összegekben van előirányozva: Bony-
hádi gimnázium 300 frt. Budapesti ág. hitv. gimnázium 
9000 frt. Budapesti ref. gimn, 10.000 frt. Csurgói ref. 
gimn. 12.000 frt. Eperjesi ág. hitv. gimn. 13 000 frt. Hód-
mezővásárhelyi református gimnázium 13.000 frt. Iglói 
ág. hitv. gimnázium 9000 frt. Kisújszállási ref. gimn. 
11.000 frt. Kolozsvári unitárius gimn. 11.000 frt. Márama-
ros-szigeti ref. gimn. 12.000 frt. Mezőtúri ref. gimn. 5000 
frt. Nagykőrösi ref. gimn. 6000 frt. Nyíregyházai ág. hitv. 
gimn. 13 000 frt. Pozsonyi ág. hitv. gimn. 16.000 frt. 
Rimaszombati prot. gimn. 13.000 frt. Rozsnyói ág. hitv. 
gimn, 13.000 frt. Selmeczi ág. hitv. gimn. 13.000 frt. 
Sepsi-szentgyörgvi ref. gimn. 13.000 forint. Szarvasi ág. 
h. ev. 14.000 frt. Szatmári ref. gimn. 10.000 frt. Székely-
ndvarhelvi ref. gim. 7000 forint. Zilahi ref. gimnázium 
13.000 frt. 

A sárospataki ev. ref. főiskolában e hó 19-én 
nyittatott meg ünnepélyesen az 1896/97. iskolai esztendő. 
A főiskolának korábban szétküldött Értesítőjében a meg-
nyitás napjául e hó 20-ika volt kitűzve; azonban a kor-
mányzó-testületnek sok más irányú elfoglaltsága miatt az 
igazgatóság egy nappal előbbre tette a tanév-nyitás ünne-
pélyét. A főiskola imatermében ez alkalomra a teljes 
számú tanári kar és az ifjúság, úgyszintén az igazgató-
tanács és a városi közönség egy kis része jelent meg. A 
»Jövel szentlélek úr Isten!* . . . éneklése után Nóvák 

Lajos, volt ungvári pap, s a főiskolának újonnan válasz-
tott lelkésze és tanára emelkedett, bensőséges hangú alkalmi 
imát mondott, Istennek megszentelő kegyelmét és áldását 
kérve a megkezdődő új iskolai évben az egész tanintézetre. 
A sok helyt egész költői lendülettel, szépen megírott ima 
maradandó hatást tett a hallgatóságra. Egyházi ének után 
Radáesi György, theol. tanár, akadémiai igazgató szép 
beszéddel nyitotta meg az évet. megszívlelendő szavakban 
buzdítva az ifjúságot 1. hazaszeretetre, 2. igaz és hü 
protenstáns érzületre, 3. az alma mater tiszteletére s 
végül 4. a buzgó tanulmányozásra. E hatásos intelmek 
után előbb dr. Tüdős István, theologiai, majd dr. Mecz-
ner Sándor jogtanár olvasták fel székfoglaló értekezé-
seiket. A két fiatal tanárhoz Fejes István, főiskolai algond-
nok intézett buzdító és lelkesítő szavakat, (i. zs. b.) 

A pozsonyi ág. h ev. lyceum új épületét mult 
vasárnap avatták fel sikerült ünnepséggel. Az ünnepélyen 
Baltik Frigyes püspök, dr. Klamarik miniszteri tanácsos 
a kultuszminiszter képviseletében, Szilágyi Dezső és Neiszid-
ler Károly képviselők, az evang. egyház felügyelője, báró 
Prónav Dezső, Laszkári felügyelő, Pozsony város és megye 
előkelősége és a szomszéd esperességek főnökei vettek 
részt. Az új épületet a város legszebb részében Alpár 
műépítész tervei szerint 200,000 frt költséggel, melyhez 
az állam is hozzájárult, a pozsonyi ev. hitközség építtette. 
Dr. Samarjai Emil gondnok szép beszéd kíséretében a 
kulcsokat Dobrovits Mátyás iskolaszéki elnöknek adta át, 
ki azokat az ifjúsághoz intézett lelkes szavakkal Zarkócsy 
lyceumi igazgatónak nyújtotta. Délután 2 órakor dísz-
ebéd volt. 

különfélék. 
* Személy i hírek. Hörk József eperjesi theologiai 

tanárt Pozsonyba, az egyetemes theologiai akadémiához 
választották rendes tanárnak. — A szarvasi főgimnázium-
hoz a közoktatásügyi miniszter szerződési jogon Fertig 
Alajos polgáriskolai igazgatót nevezte ki rendes tanárrá. 
— Szováthy Lajos csáktornyai tanítóképző tanárt az 
az újonnan szervezett pápai állami tanítóképző-intézet 
igazgatójává nevezte ki. — A zólyomi ág. h. ev. egyház 
lelkészévé, a nyáron elhunyt Thébus János utódjává mult 
vasárnap egyhangúlag Blatniczki Pál zólyomi h.-lelkészt 
választotta a gyülekezet. — Bélteky Lajos Budapesten 
végzett theologust Kiss Áron tiszántúli püspök fakultálta 
és maga mellé segédlelkésznek nevezte ki. — Biberauer 
Richárd szintén Budapesten végzett s egy évig külföldön 
egyetemeken is tanult lelkészjelöltet Kolozsvárra egyház-
községi hitoktatónak hívta meg az elöljáróság. — Eper-
jesen minap folyt le az ág. h. ev. gyülekezet új lelkipász-
torának, i f j . Draskóczy Lajosnak ünnepélyes beiktatása. 

* »A P e s t i Hirlap«-ra ismételten felhívjuk olva-
sóink figyelmét. Egyik legjobban szerkesztett napilapunk, 
lgv, hogy csak a tárca-rovatot említsük, rendes szerződ-
tetett tárcaíró a lapnak: Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, 
Ágai Adolf (Porzó), Tóth Béla, Kenedi Géza (Quintus), 
Muray Károly, GerŐ Ödön (Viharos), Kóbor Tamás, stb. 



Vezércikk írói közé visszakerült a kedvelt publicista Bek-
sics Gusztáv. Szerkesztői üzeneteivel egyedül áll a hírlap-
irodalomban. Előfizetőinek sok kedvezményt nyújt, melyek 
sorából kiemelkedik a >Pesti Hirlap Naptára* és a »Párisi 
Divat* nevű heti divatlap, melyet a lap előfizetői féláron 
rendelhetnek meg. A > Pesti Hirlap« előfizetési ára az 
október-decemberi negyedévre 5 frt 50 kr., a »Párisi 
Divat«-tal együtt 4 frt 50 kr., mely összeg a kiadóhiva-
talba (Budapest, V. Váci-körút 78.) küldendő. 

* Melanchton-ház . Jövő év február 16-án ünneplik 
meg szülővárosában, Brettenben, a nagy reformátor szü-
letésének 400 éves fordulóját. Egy új, góthikus stílben 
építendő ház alapkövét teszik le ez alkalommal, melyet 
Melanchton-háznak neveznek el. A reformátor emléke-
zetére építendő csarnokban egykorú hires kortársak mell-
szobrai és festett arcképei lesznek, valamint Melanchton 
hátrahagyott írásbeli följegyzéseinek gyűjteménye. Az 
emlék-ház 170,000 márkára előirányzott költségeinek be-
szerzésére gyűjtést indítottak. 

* A római e g y h á z B a j o r o r s z á g b a n nemcsak har-
coló, hanem hatalmaskodó is. A müncheni érsek most 
adott ki egy rendeletet, melyben hűséges püspökeit és 
papjait a szentírásnak a nép közt való terjesztésnek meg-
gátolására serkenti. Megfenyegeti mindazokat, a kik elő-
zetes engedély nélkül bibliát vagy új-testamentumot venni 
merészelnek. Mitterteichban, egy bajor városkában, nem-
rég protestáns templomot avattak föl. Az ünnepélyre sok 
római katholikus is meghivatott. Erre a püspök egy mani-
festumot bocsátott ki, melyben kijelenti, hogy mindazok 
a r. katholikusok, a kik azon az ünnepélyen részt vettek, 
halálos bűnt követtek el, a mit csak kemény penitencia-
tartással vezekelhetnek le. Az iskolákban pedig előre ki-
tanították a gyermekeket, hogy ha az ünnepély ideje alatt 
az új protestáns templom közelében mernek lenni: halá-
los bűnbe esnek. S ha mégis egy vagy más okból arra 
felé kell menniök, szemöket rá ne merjék vetni. — Szép 
keresztyén testvéri szeretet! 

* E v a n g e l i z á l ó e g y e s ü l e t alakult ScJileswig-Hol-
steinban az ottani generalsuperintendens vezetése alatt. 
Mert hát a kiszabott hivatalos lelkészi teendők elvégzése 
ott sem bizonyult elégségesnek. A hívek nagy része el-
idegenedett az egyháztól. Belátták, hogy valamivel többet 
is kell tenni. A belmissziói szeretetmunkákon kívül, a 
buzgóbb igehirdetést találják szükségesnek. És ez utóbbit 
kétféle módon akarják megvalósítani. Egyrészről úgy, hogy 
azokban a gyülekezetekben, melyekben a meglevő lelkészi 
erő kevés, az igehirdetésben és lelki gondozásban való 
segítségre segédet rendelnek. Másrészről meg, a mit min-
denütt meg fognak kisérleni, a rendes isteni tiszteleteken 
kívül szabadabb formában való igehirdetés által akarnak 
az emberek szívéhez közelebb jutni. íme, másutt is van-
nak Péter Mihályok, a kik minden kezdeményezést a 
hivatalos felsőbbségtől várnak. De ott legalább kezdemé-
nyeznek is a felsőbbségek! 

* A bris to l i árvaházban , a 90 éves Müller György 
árvaházában 2000 árva van elhelyezve. 1834 óta 123,000 
árvát nevelt föl és 25 millió márkát fordított e célra. 
A szülőtlen fiúknak és leányoknak ezrei növekedtek föl 
védelme alatt istenfélelemben, s midőn már kiléptek az 
életbe, még akkor sem vette le róluk gondját az intézet. 
Ha szükség kívánta, szeretettel támogatta őket azután is. 

* P e r u b a n a S z e n t í r á s t veszélyesnek tartják. 
Mint írják, a San Miguel-i polgármesterre ráparancsolt a 
püspöki vikárius, hogy a protestánsok bibliáit égettesse el. 

A jó polgármester csakugyan meg is tette. Hivatalosan 
is bejelenté, hogy 23 bibliát, 37 újtestamentumot, 8 zsol-
tárt és 9 énekes könyvet a város piacán nyilvánosan 
elégettetett. A derék ember bizonyosan így gondolkodott: 
Krisztus rendeli, hogy olvassuk az írásokat, a pápa és 
hadserege meg. Ők tudják miért? de félnek a bibliától; 
mivel pedig inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint 
az embereknek: tehát égessük el, semmisítsük meg a 
Szentírást, a hol csak megkaphatjuk! 

* Az arménia i k e r e s z t y é n e k r ő l írja egy ott utazó 
angol gentleman, hogy egy elpusztított örmény falu 300 
házából, csak hat maradt meg épségben. A többiek leég-
tek ; egy jól ismert ember egész kocsi petroleumot szállított 
oda, a háztetők meglocsolására, hogy jobban égjenek. Az 
életben maradt lakosok protestánsok és sokkal inkább 
vágyakoznak templomukat fölépíteni, mint saját házaikat. 
Azonban nem kapnak rá engedélyt. A nagy mészárlás-
ból megmaradt szegény örményeknek nem szabad az 
ország belsejéből távozni. Szigorúan őrködnek f fölöttük, 
nehogy közülök egy is elhagyja az országot. Úgy van-
nak, mint azok a juhok, a melyeket azért nem öltek le, 
hogy máskor is lehessen vért ontani. Urfában a meghal-
tak adóját az életben maradt rokonaikon hajtják be. 

* Times Danaos dona ferentes. A Vatikánban 
évszázadok óta most vettek először tudomást az angol 
királyi házban történt házasságokról. XIII. Leó Maud her-
cegnőnek, a walesi herceg leányának férjhezmenetelekor, 
egy művészi kameával ellátott antik művű arany kar-
kötőt küldött. 

* A bajorországi evangélikus egyházban azon 
fárdoznak, hogy a belmissziói működést, melynek áldásait 
Münchenben és Nürnbergben kézzel foghatólag tapasztal-
ják, az egész egyházban meghonosítsák. Nürnbergben ez 
évi október második hetén lelkészek és lelkészjelöltek 
előtt e célból előadásokat tartanak. A megnyitó beszédet 
Buchrucker főegyháztanácsos vállalta el. Előadásokat a 
következőkről fognak tar tani : az egyházközségi diako-
natusról, a keresztyén sajtóról és kolportázsról, népkönyv-
tárakról, a városi és falusi munkás és ifjúsági egye-
sületekről, gyermek-menházakról, gyermek-istentiszteletről, 
ifjak lelki gondozásáról, menházakról, otthonokról, a rabok 
közt való munkáról, az elzüllöttekről, dologházakról stb. 
Mint látszik, a belmissziói munkásság egyetlen ágát sem 
mellőzik el. A porosz consistorium is megengedte a lel-
készeknek eféle, mondjuk póttanfolyamok hallgatását. 

* Hogyan kell egyházi ünnepet tartani ? Elber-
felden, mint az ottani lap írja, a Lőrincz-napi^körmenetet 
az eső miatt nem tudták megtartani, ezért csak a tem-
plomban processióztak. De aztán másnap este annál fénye-
sebb ünnepélyt rendeztek szent Lorincz tiszteletére. Ját-
szott a katonai zenekar, volt színházi felvonulás, csolna-
kázás, tűzijáték, bál. 

Azokat a tisztelt olvasóinkat, a kik a Lapot 
megrendelték, de az árát nem küldték még be, 
valamint a Il-ik és Ill-ik évnegyedről hátralékos 
előfizetőinket is, tisztelettel fölkérjük, hogy tarto-
zásaikat minél előbb kiegyenlíteni szíveskedjenek. 
Elmúlt az aratás, mit a megrendelők fizetési ha-
táridőül önkényt választottak. A ki október köze-
péig nem küldi be, attól kénytelenek leszünk postai 
megbízás útján hajtani be a tartozását, példányát 
pedig többé nem küldjük. Évnegyedes előfizetőin-
ket is felkérjük a IV-ik évnegyedi előfizetés be-
küldésére. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPK8TBN. 
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Protestáns papságunk az irodalomban. 
x\ szellemi erő és erkölcsi föl lendülés dicső 

időszaka voit az, mikor papságunk a XVI. szá-
zadban vezérszerepe t vit t az i rodalomban. Mikor, 
mint az elfogulat lan i roda lomtör téne t ír ja : »Az 
új hit hirdetői százanként állnak elő egy, minél 
mélyebbre ható s minél nemzet ibb ku l tu ra apos-
tolai gyanánt . P réd iká lnak , v i ta tkoznak és zsol-
t á roka t éneke lnek a t emplomokban és szabacl ég 
alatt, vándorbo t jukka l be járva az országot ; isko-
lákat a lapí tanak, az ábécésektől az akadémiákig , 
köztük a máig virágzó sárospataki t , debreceni t 
és p á p a i t ; bámula tos irodalmi munkásságo t fej-
tenek ki, s i ra ta ik közzétételére nagyszámú 
könyvnyomta tó műhely t r endeznek be és vezet-
nek s a vásárokon maguk árul ják sá to rokban 
könyveiket ; sz ínpadokat ál l í tanak s ellenfeleiket 
d rámai já tékokkal csúfol ta t ják meg. Az ő buz-
ga lmuknak , az ő t u d á s u k n a k köszönjük az első 
magya r nyelvtant , az első szótárakat , az első 
klasszikai fordí tásokat , a klasszikai módú verse-
lésnek, első fenmaraclt magya r kísérletei t , az első 
magyar tör ténet i munkáka t . A nemzeti művelt-
ség a lapté te le : hogy az i rodalom a nemzet nyel-
vén szóljon, általok valósul meg egész teljessé-
gében ós kiterjedésóbenc((Beöthy Zsolt: A magyar 
i rodalom kis tükre, 3 4 — 3 5 . 1.). 

Ez arany-napja i a prot. papság irodalmi 
t evékenységének ós s ikere inek az ellene szegzett 
ha ta lmi szó és erőszak folytán m á r a XVII. szá-
zad közepén hanyat lani kezdet tek s azóta soha 
többé oly tel jesen fel nem derül tek . Századokon 
át csak tengődés, csak vergődés a p ro tes táns 
i rodalom élete hazánkban . Még a külső nyomás 
megszűnése u tán is csak egyesek emelkednek 
ki az á l ta lános megtépet tség , az e lmarado t t ság 
szomorú állapotából. 

Á m d e nap ja inkban min tha változás, min tha 
fordula t jelei muta tkoznának . A pro tes táns pap-
ság ismét kezdi belátni fontos h iva tásá t az iro-

da lomban ; kezd rá térni a r ra , hogy magasztos 
val láserkölcsi h iva tásának és kul turá l i s felada-
tának az élő szó mellet t az irott szó egyik leg-
ha tha tósabb eszköze; néplapjaival , egyházi lapjai-
val, val lásos népkönyveivg] kezel t é r t foglalni 
mai k i te r jedt i r o d a l m u n k b a ^ is ; s ha iratai te r -
jesz tésére a változott viszonyok között nem ren-
dez be s nem vezet k 'önyvnyomtató műhelye-
ket s nem ül vásár i s á to rokban könyvei árús i -
t á sá ra : ele a val lásos i rodalmi t e r m é k e k n e k 
mind előál l í tásában, mind pár to lásában , mind 
ter jesz tésében ismét je lentős sze repre kezd emel-
kedni. Tudja , érzi, lá t ja immár a legtöbbje, hogy 
Isten igéjét nemcsak a szószéken és az iskolá-
ban kell hirdetni , hanem saj tó ú t j án az iroda-
lomban is kedveltetni , te r jesz tgetni üdvös és 
hasznos dolog. 

E h iva tásérze t e rősödésé t számos tény bi-
zonyítja. 

I lusz-huszonöt esztendővel ezelőtt egy-két 
egyházi lap képvisel te az egyházi időszaki saj tót ; 
ma 1 0 — 1 2 egyházi lap és szakfolyóirat jelenik 
meg az országban. Akkor többszöri kísér let da-
cára nem vol tunk képesek egyet lenegy vallásos 
néplapot se meggyökerez te tn i ; ma 5 — 6 evan-
gel iumi szellemű vallásos néplapot (Kis Tükör , 
Téli Újság, Ébresztő, Keresztyén, Evengyélis ta , 
Örömhír stb.) t a r t fenn az ébredező vallásos 
buzgóság. Akkor néhány prédikác iós könyvre s 
a P ro t e s t áns Egyle tnek pá r évig fentar to t t kiad-
ványa i ra szorí tkozott a theologiai i rodalom; ma, 
ha még szórványosan is, de nem csupán az Iro-
dalmi Társaság , h a n e m a magán vállalkozás is 
(Masznyik: Pá l apostola, Zoványi : Theologiai 
Lexikona stb.) képes egy-egy tudományos theo-
logiai műve t közrebocsátani . Akkor az áhí ta tos-
sági és népies val láserkölcsi i rodalom csupán 
néhány magán imakönyvre és vallásos elmélke-
désre szorí tkozott ; ma a Trak tá tus - t á r saság , a 
P ro t e s t áns I rodalmi Társaság , sőt egyes vállal-
kozóbb szellemű kiadók egész csapat áhitatos-



sági könyvet t udnak ós szoktak évenként közre-
bocsátani . íme, hogy konkré t példával bizonyítsak, 
a T r a k t á t u s - T á r s a s á g a mul t évben 50 ezernél 
jóval több magyar nyelvű vallásos népi ra tkát , 
a M. P. I rodalmi T á r s a s á g közel 50 ezer pél-
dány Koszorú-füzetet , a Hornyánszky-cég 8 — 1 0 
ezer példány vallásos könyvet, sőt a Prot . Árva-
házi Naptárból mintegy 20 ezer pé ldányt adot t el. 

Ezek az adatok, ha m a g u k b a n véve nem 
valami fényesek is, mer t e lőreha ladot tabb keresz-
tyén országokban a mi p ro tes tánsa inkka l egyenlő 
számú lakosság között 1 0 — 2 0 annyi val lásos 
i ra t és könyv szokott elkelni; de azt ké tségte-
lenül bizonyítják, hogy a korábbi s ivár és meddő 
idők he lyére t e rmékenyebb esztendők kezdenek 
lépni, s hogy a vallásos saj tó hazánkban is kezd 
je len tőségre emelkedni . 

De midőn ezt az ö rvende tes tényt konsta-
tál juk, ne felej tkezzünk el azokról a munkások-
ról, k iknek Isten u tán ezt az i rodalmi lenclülést 
első sokban köszönhet jük . Ezek, t. olvasó, a pro-
testáns papság, a protestáns lelkészek. Ok, c saknem 
kizárólag ők e hazában az egyházi lapok írói, 
olvasói és előfizetői; ők, csaknem kizárólag ők 
a theologiai, egyházi, áhí ta tossági m u n k á k szer-
zői, olvasói, vásár lói ; ők, első sorban ők a népies 
val láserkölcsi lapok és könyvek írói és terjesztői. 
Mindazok, kik a mi egyházi i rodalmi viszonyaink-
kal i smerősök, kényte lenek elismerni, hogy a pro-
testáns papság legnagyobb része az egyházi irodalom 
szellemi és anyagi felvirágoztatására manapság bá-
mulatos erőfeszítést tesz és példás áldozatot hoz. 
Neki köszönhet jük, hogy egyházi lapjaink élnek, 
hogy van Irodalmi T á r s a s á g u n k s hogy vallásos 
lapjaink és i ra ta ink a nép körében, most m á r 
ez rek re menő pé ldányokban, kezdenek forogni. 

De ez az eddigi s iker csak kezdete az igazi 
i rodalmi s i k e r n e k ; csak bevezetője a r ánk váró 
későbbi tevékenységnek. Er t jük az i rodalmi mun-
kásságnak azt az ágát, melyet az irodalom ter-
jesztésének nevezhetnénk. E tek in te tben még csak 
a kezdet kezdetén vagyunk. Népünk még csak 
egyes helyeken, csak az i rodalom-ter jesz tő pász-
torok községeiben van bevonva az i roda lompár -
tolás, az olvasás és szerzés munká jába . A nagy 
többség, a nép zöme, kivált a nagy, a ná lunk 
úgy nevezet t »fényes« gyülekezetekben, alig-alig 
vásárol val lásos könyvet . Ily he lyeken még sok 
m u n k a vár a le lkipásztorokra. 

Még kevésbbé ál lunk jól e t ek in te tben a 
műveltebb egyháztagoknál. Itt valósággal elszomo-
rító a helyzet, Ha szé tnézünk egyházi lapjaink 
előfizetői, vallásos k iadványa ink megrendelő i kö-
zött, még azok neveit sem talál juk az i rodalom-
p á r t o l ó k között, k iket egyházi t isztségre, gond-
nokságra és t anácsb i róságra emelt a közbiza-

lom. A Hegedűs Sándorok, Szilassy Aladárok, 
kik évenkén t százakat á ldoznak vallásos köny-
vekre, valóságos fehér hollók a közönyösök sere-
gében. A budapest i , közel he tven tagú »fényes« 
p resby te r iumból csak 5 — 6 j á r a t egyházi lapot, 
a még »fényesebb(c debreceniből és hódmező-
vásárhelyiből még annyi se. Vannak egyházme-
gyei gondnokok, sőt egyházkerüle t i gondnokok 
is ta lálkoznak, kik csak híréből , vagy még úgy 
sem ismerik egyházi lapjainkat , fo lyóira ta inkat 
és legnevezetesebb egyházi k iadványainkat . Ezér t 
van aztán, hogy gyűlése inken annyi ü r e s beszéd 
és öt le tszerű felszólalás hangzik el, melyek felett 
sokszor difficile est sa t í ram non scr ibere . 

Le lkésze inknek , különösen kormányzó pap-
ja inknak hivatása az, hogy egyházunk művel t 
világi tagjait , főként a szerepvivő, t isztséget vi-
selő tagoka t meggyőzzék a felől, hogy az egyházi 
közélet is megkövetel i az ügyek és kérdések 
i rodalmi i smere té t ; hogy az egyházi életben való 
helyes forgolódásnak egyik feltétele az egyházi 
i rodalom ismerete , p á r t o l á s a ; hogy az egyházi 
élet v i rágzása az i rodalom virágzása, erőteljes-
sége és gazdagsága nélkül erkölcsi lehe te t lenség; 
hogy az evangel ium tan í tása szer int mindnyá jan 
»királyi papsága , szent nép vagyunk, k ikre az 
egyház a maga i rodalmi é le tének és intézményei-
nek t ámoga tásában is számot tart . Mert egyházi 
irodalmat teremteni és fentartani a protestáns pap-
ság szűkös anyagi viszonyainál fogva egymaga szintúgy 
nem képes, mint egyházat fen tar tan i és fejleszteni. 
Csak ott erős a protestantismus, a hol a hitbuzgó 
és művelt papságot áldozatkész világi elem támo-
gatja úgy a szellemiekben, mint az anyagiakban. A 
XVI. század fent kiemelt i rodalmi vi rágzását is 
a lelkészi és világi elem egyesí tet t ere je hozta 
létre, mikor a lelkész hitét és tudományát , a 
földesúr a maga anyagi erejét vi t te az Ú r oltá-
r á r a áldozatul . 

I la azt akar juk , hogy egyházunk a XVI. szá-
zadbeli szellemi v i rágzásra e m e l k e d j é k : fogjunk 
kezet lelkészek és világiak. Csak a két elem 
szellemi és anyagi e re jének egyesítésével lehet 
nagy dolgot művelni az anyaszentegyházban . Ha 
a világi elem nem sa jná l ja a maga anyagi ere-
jé t : akkor a p ro tes táns pap az i rodalomban ismét 
azzá lehet , a mi a XVI. században v o l t ; százan-
kint fognak előállani az egyházi i rodalom apos-
tolai gyanán t s az evangel ium k iapadha t lan 
isteni forrásából új jászülő és nemesí tő e rőke t 
á rasz tanak nemcsak az egyház val láserkölcsi 
életére, hanem a nemzet ku l t u r á j á r a és á l ta lános 
i roda lmára is. 

Az ébredés , az eszmélés előjelei muta tkoz-
nak : legyünk raj ta , hogy igazi emelkedés és 
megizmosodás fejlődjék belőlök. Szöts Farkas. 



ISKOLAÜGY. 
Tanévet megnyitó beszéd. 

Tartatott H.-M.-Vásárhelyen 1898. szeptember fi-ikán. 

Mélyen tisztelt Elöljáróság és Tanári kar! 
Kedves tanuló Ifjúság! 

A végetlen jóságú Isten ismét egy új tanévet derí-
tett föl békében reánk: szálljon fel érte rebegő bálánk 
dicsőséges trónusához. 

A viszontlátás édes örömével üdvözöllek^ tiszttár-
saim nevében is titeket, kedves tanítványaim! Üdvözlégy 
te tavaszként viruló zsenge gyermeksereg; üdvözlégy te 
minden igazért, szépért és jóért könnyen fellángoló, gon-
datlanságod ban boldog ifjúság! Hozott Isten benneteket 
ez új tanévre! 

Új tanévet százszor és százszor látott már e tan-
intézet ; nem kevésszer értem meg egyszerű falai között 
én is; sőt megültétek az új tanév ünnepét többször-
kevesebbszer ti is; de e maihoz fontosságában mérhetőt 
nem ünnepeltünk még egyet sem. Ország-világ tudja, hogy 
édes magyar hazánk és forrón szeretett nemzetünk ez 
esztendővel fejezte be itteni életének annyi fényes dicső-
ségben és annyi sötét szenvedésben gazdag, oly kevés 
örömmel kisért, de több gvászszal felavatott első ezer 
évét ; hogy előtte áll megnyílóban a második, kétes jövőjű, 
lehet, hogy ragyogó jólétre, lehet, hogy megrendítő küz-
delmekre, véráldozatokra és izzasztó munkára hivatott 
újabb ezer esztendőnek titokzatos ajtaja. A jövő a nagy 
Isten kezében; bármi jöjjön, a magyarnak a kápráztató 
ábrándokban elbizakodnia, a fenyegető vihartól megret-
tennie nem szabad. A letűnt ezer év kevés örömet ter-
mett számunkra, sorsunk nem kényeztetett el bennünket, 
viszont a sok csapás megedzett férfias erőre, kitartásra, 
egy ezredév küzdelme fölvértezett újabb izzadásra. Miként 
a reménykedő hajós dagadó vitorlákkal és erős hittel 
indul neki a messze ismeretlen világnak : nemes bizalom-
mal, a győzelem sarkaló hitével kell nekünk is magyarokul 
indulnunk az újabb ezredév munkájára és riadalmára, 
fölvértezve a hazafias lelkesedés és az eszélyes okosság 
fegyverével. 

Kedves tanítványok! Minket, kik a mult ezredév 
hosszabb-rövidebb idejű munkásai vagyunk, a természet 
törvénye egymásután lesodor a cselekvés színpadáról; ti 
lesztek hivatva, és ezt véssétek mélyen szivetekbe, hogy 
megürült nyomainkba lépjetek. Adja Isten, hogy gazdag 
siker koszorúzza fáradalmaitokat. De nem lehetetlen, hogy 
a templomépítő jeruzsálemi zsidóság sorsa szerint egyik 
kezetekkel a téglát kell hordoznotok, a másikkal kaján 
ellenségeink ellen a kardot kell forgatnotok. Lelkem ösz-
tönöz, szivem sürgői, hogy ez ünnepélyes alkalommal 
feltárjam előttetek: milyennek szereti képzelni az én lel-
kem azt a tanuló ifjúságot, a mely a férfiúi korban hivatva 
lesz, hogy az új ezredév ígéretföldét majdan meghódítsa 
és Árpád örökét utódaira felvirágoztatva átörökítse. 

Ékeskedjék az én tanítványom mindenek előtt vallá-
sos lélekkel. »Imádd az Istenséget!® Ez a legelső rend-
szabás Pythagoras Aranyverseiben. »Semmi sincs, a mi az 
emberi szivet annyira fölemelhetné; az élet mindennapi jele-
neteiben, a szenvedélyek és indulatok örök ostromában hozzá-
ragadt szennytől annyira megtisztíthatná, mint az istenség 
gondolatával való foglalatoskodás«, mondja Kölcsey örök-
becsű Paraisesisében. »Drága kincs a hit; tűrni és remélni 
megtanít* mondja Arany a nagy költő. Nagy igazuk van 

e nagy szellemeknek. Kincs és hírnév, hatalom és lángész 
szerezhetnek tündöklő fényt ; de csak kölcsönzött lesz az, 
mint a hold ragyogása: valódi boldogságot, a mely mint 
a nap, önmagában bírja ragyogása forrását, csak az iga-
zán vallásos lélek érezhet. Legszebb díszünk a vallásosság; 
a szerencse kedvező, mentő horgonya az a mostoha sors 
zordon napjaiban egyeseknek úgy, mint társadalomnak és 
nemzeteknek. Talán senkinek nincs méltóbb oka, mint 
nekünk magyaroknak, hogy eme mentő horgonyhoz minél 
bensőbben ragaszkodjunk. Kegyelmes volt hozzánk a mi 
jó Istenünk még haragjában is. Hatalmas kezével be-
vezérlett ezen áldott és gyönyörűséges hazába, elárasz-
tott testi áldásai mellett fénynyel és dicsőséggel, míg érde-
mesek valánk; de midőn bűneink miatt haragra gyullott 
fölgerjedett szive; elsujtá fölöttünk dörgő villámait, ránk 
zúdította a tatárság förgetegét, a törökség ádáz viharát 
és ellenségeink kajánsága mellett a pártviszály nemzetölő 
szélvészét. De midőn ujjongó elleneink azt hitték, hogy 
a sír szélére sodortattunk immár: erőt lehelt elalélt tag-
jainkba, hitet öntött lelkünkbe, bátorságot szivünkbe, erőt 
karjainkba, a teremtés és alkotás hatalmát fuvalta agyunkba 
egy új, dicső élet munkájára. És ma az igazán művelt 
világ szeme előtt megvan a küzdő, az előre törő nem-
zetnek tisztessége. 

Kedves tanítványok! Ti az emberi lélek felfogásának 
nagy változatosságú szertartásai szerint többé-kevésbbé 
eltérően imádjátok az örökké való Istent; a ti örömre 
hívó életkorotok kevésbbé hajlik a magány csöndjébe vissza-
vonuló, még kevésbbé az élet örömeiről lemondó áhitatos-
kodásra; nem veszem rossz néven, ha nem zárkóztok el 
napjaitok ártatlan örömei elöl, de az a fönséges mennyei 
valóság, nem a szertartások formaiságát, hanem szivetek 
szeplőtlenségét és hálaáldozatok tiszta lángját nézi, ő épen 
úgy gyönyörködik a csecsemő dadogó dicséretében, mint 
a lángész magasan szárnyaló imádságában, a koldus, mint 
a király őszinte könyörgésében. Imádjátok az istenséget! 
Egy hosszú élet biztos kalauzául véssétek ma szivetek 
mélyébe a tiszta vallásosságot. Az lenne az én legbensőbb 
örömem, ha e tanintézetnek egy növendéke sem lenne, 
a kinek megtántorodott lelke csak egyszer is léha tiszte-
letlenséggel goldolna a jóságos örökkévaló Atyára. 

Legyen az én tanítványom erkölcse tiszta, mint a 
virágos völgy csermelyének a föld kebeléből előtörő kris-
tálycseppje. Csiszolatlan gyémánt, melyet a művész keze 
nem értékesített, a tudomány és erkölcsiség nélkül. Ha 
veletek szemben választanom kellene a tudomány és er-
kölcs között: inkább engednék amabból, de nem alkud-
nám emerre. Vannak a hazai, még számosabban a világ-
történelemnek lángeszű, csodált alakjai; de csak akkor 
környezzük őket a zavartalan hódolat bámulatával, ha 
jellemök is tiszta, mint az égből aláröppenő sugár. Nem 
tudnék az eszményi Kölcsey és Arany és velők sok más 
remek alkotásaiban gyönyörködni, ha jellemök is nem 
volna szennytelen, mint a fellegekből aláhulló hópehely. 
Hunyadi és igazságos fia, Kossuth és Deák és annyi 
más héroszaink azért örök példányképek, mert jellemök 
tiszta tükör, a melyre a bűnnek csak lehellete sem vet 
homályt. 

Kedves tanítványaim! Mi magyarok szám szerint 
csekély nemzet vagyunk: erkölcsi erőnkkel kell és lehet 
számbeli fogyatkozásunkat megsokszoroznunk. A marok-
nyi görög győzött a perzsák milliónyi tömegén; nektek 
is, kedves i f jak! a jövő küzdelmében számosak harcát 
kell fölvennetek, ha magyarokul becsülettel élni akarunk. 
Őrizzétek azért, féltékenyen őrizzétek ma erkölcsötök, 
majdan jellemetek tisztaságát. Olyan e tiszta erkölcs, mint 
a menyasszony szűzi fátyola, a melyen a tisztátalan kéz-



nek csak érintése is foltot ejt. Legyen azért még álmatok. 
még ábrándotok is tiszta, mint a költő szerint a regés 
Arethusa folyása: akkor bizalommal mehettek egykor az 
új ezredév erős munkájára . 

Vörösmarty egyik örökszép epigrammája így hangzik: 

Két jó van, mi fölött nincs sorsnak semmi ha ta lma: 
Szorgalom és az erény; földön az, égben ez áld. 

Kedves tanítványok, a nagy költővel együtt a szor-
galmat, a munkásságot, a mely e földön áld, kötöm ez-
után szivetekre. »Isten is munkára fizet« mondja, a köz-
mondás bölcsessége. Munkálkodni legszebb emberi hivatá-
sunk. Meggyőződésem: a ki tétlenül él. nem is igazi 
értelemben számbavehető ember. Nézd a kicsi méhet, kelő 
hajnaltól nyugvó estig, virágról-virágra röpkedve gyűjti a 
mézet, édeset, még a mérges növényekről is. Gyönyörű 
kép. buzdító nemcsak a lankadatlan kitartásra, nemcsak 
arra, hogy a bár keserű vérejték nyomán édes gyümölcs 
terem, hanem ar ra is, hogy a méhecske példájára, szor-
galmunkkal másoknak is kell gyűjtenünk. Nézd a serény 
hangyát, erejét meghaladó erőfeszítéssel görgeti zsombék-
j ába a búzaszemet, hogy télben szűköt ne lásson; beszélő 
példa, hogy a munkásság mellett takarékoskodnunk kell 
télire, az élet telére is. »Fáradsággal egyed a te kenye-
redet*, mondja az írás. Verejtékez a földműves kaszája, 
izzad az iparos műhelye mellett; fárad a kereskedő bolt-
jában, a tisztviselő íróasztala előtt. (") felsége, jóságos 
öreg királyunk, nagy birodalmának munkásságban a leg-
első férf ia ; már csak azért is méltó, hogy föltétlen hódo-
latunk tárgya, nektek legelső példányképetek legyen. És 
csak a tanuló, ez a legnemesebb életpálya katonája, lehetne 
a társadalom kiváltságolt heré je? Nem, kedves taní tvá-
nyok ! Nektek is kell, nektek kell csak igazán munkálkod-
notok. Szorgalmatoskodnotok kell nemcsak a tanórán, még 
inkább otthon. Mennyi időt kíván a buzgó előkészület a 
leckékre, mennyi erőfeszítést a sok házi dolgozat, rajz és 
egyéb fe ladat! Pedig ezeket mind el kell készíteni alapo-
san, nem ímmel-ámmal, felében-harmadában. E mellet az 
önképzésre, a szivet, ízlést nemesíti, az értelmet gazdagító 
olvasmányokra, egyes modern nyelvek és tanágak külön 
tanulmányozására is kellene időt szakítani. Juthat idő 
mindezekre, csak okosan oszszátok be, sőt jut még a 
nemes, hozzátok méltó szórakozásra is; de ne feledjétek : 
első és főkötelesség. Kész örömmel je lzem: vannak kö-
zöttetek talpig, derék tanulók ; de lehetnének jóval többen. 
De mért hallgatnám el, hogy a nagy többség szorgalmá-
val nem vagyok, nem lehetek megelégedve. Ne higyjétek 
édes gyermekeim, a mint rendszerint egyoldalúan állítják, 
hogy az a sok elégtelen osztályjegy a tanárok szorgal-
mának. tapintatának, vagy rokonszenvének hiányából ered, 
c supán ; nyúljatok kebeletekbe, és megtaláljátok, hogy a 
bukások nagyobb százaléka hanyagságtok rovására esik. 
Ideje, hogy a becézgető szavakra nem hallgatva, maga-
tokban keressétek a hiba öregjét. Csak a kitartó szor-
galomban van a bukás ellen menedék, orvosszer és 
gyógyulás. Szorgalmatoskodjatok tehát. »Munkásság az 
élet sója, A romlástól mely megójja*, így szól a költő. 
»A részegség a bűn párná ja* , tar t ja a közmondás. A 
szorgalom az a láthatatlan, jótékony nemtő oldalunkon, a 
mely tova űzi elménkből a léha gondolatokat, szivünkből 
a gonoszra csábító vágyakat és nemes irányt muta t a 
netalán felzajló ifjúi vér lázongásának. 

(Vége következik.) 

T Á R C A . 

A hatodik presbyterianus kongresszus. 
(Folytatás.) 

V. 

Kedden (június 23.) missziónap volt, a mint már 
ál landóan nevezik, t. i. ekkor tárgyalt a kongresszus a 
missziók felett. És ott ültek tekintélyes számban az Ur-
nák mindazon magvetői, kik hivatva vannak a drága 
magot a pogányvilágba hinteni és a kikelő hajtást gon-
dozni. A föld legkülönbözőbb részeiről jöttek, míg az elnöki 
széket ma a madrasi térítőintézet főnöke, Miller lelkész 
foglalta el. 

A református egyházak az Óceán mindkét oldalán 
nagy buzgalommal űzik a pogány missziót, mint a legfőbb 
feladatok egyikét, mit az Úr reájok bízott, űzik pedig az 
egyház részéről, nem pedig egyes magántársulatok által, 
melyek az egyházzal csak laza összeköttetésben vannak. 
Hogy valamely egyház munkálkodik-e misszión, a benne 
levő keresztyén élet ismertető jelének tekintik, s a hol ez 
hiányzik, ott az egyházat holtnak tart ják. Ezért zsinataik 
legfőbb tanácskozási tárgya a misszióügyek, és a misszió-
intézet (mission board) náluk egyházi intézmény. Termé-
szetesen a keresztyénségnek terjesztésére a pogányvilág-
ban ott sokkal bővebben folynak be az adományok, mint 
bárhol. 

A »Ref. egyházak általános s zöve t ség i ének sikerült 
az egyes egyházi testületek közt megállapodást is létre-
hozni a missziói munkaterületekre vonatkozólag, úgy, 
hogy lehetséges lett nagy egységes terv szerint eljárni, és 
most már nem hatol be egyik egyház a másiknak misszió-
területébe, a mint az előbb történt és sok zavart okozott. 
Most együttesen haladnak egyelőre, és ez természetesen 
nagyobb győzelmet biztosít. És a mit mindenütt fogana-
tosítani akarnak, az a pogányvilág újonnan alapított köz-
ségeinek függetlenítése az által, hogy presbyterianus szerve-
zetet adnak nekik, és bekebelezik a szövetségbe, mint nagy 
élő egészbe. így vétetett fel a kongresszuson, mint szer-
vezett egyháztestület, Formosa szigetének új egyháza. 

A szövetségben egyesült egyházak térítő munkássá-
gának vezetésére nagy misszióbizottság választatott, mely 
két részre válik, keleti vagy európaira, és nyugoti vagy 
amer ika i ra ; előbbinek elnöke Buchanan James Edinburgh-
ból, utóbbié Boberts dr, Philadelphiából, ki egyszersmind 
az egész szövetség jelenlegi elnöke. Mindkét elnök jelen-
tést adott be, melyből kitűnik, hogy a bizottság műkö-
dése jó eredménynyel járt . Mr. Buchanan többek között 
ezt m o n d t a : több újság írta, a szövetség gyűlésein sokat 
beszélnek és keveset tesznek. Ez azonban nem igaz, Isten 
szavát a szövetség legkülönfélébb módon szolgálta, mert 
buzdította s bátorította a munkásokat , kik azután azon 
egyházak nevében, melyeket képviselnek, szertemennek a 
pogányok országaiba, hogy felállítsák azt a királyságot, 
a mely igazság, béke és öröm a Szentlélekben. És Roberts dr. 
különösen a r ra utalt, hogy a szövetségnek köszönhető az 
a megállapodás, mely térítői munkaterületükre vonatkozó-
lag a különböző egyházak közt létrejött, nevezetesen Amoy-, 
Közép-Khina-, Korea-, Japán- és Brasiliában, utóbbi kettő-
ben egyesült egyházi testületek vannak, s mindez a szö-
vetség munká jának gyümölcse. Lindsay t anár Glasgowból 
odanyilatkozott, hogy az összes evangeliumi missziótevé-
kenységnek legalább negyedrészét a presbyterianus egy-
házak létesítették, s azt ajánlotta, hogy e tevékenységről 



mindegyik kongresszusnak jelentést adjanak be. Ajánlatát 
Hall dr. pártolta és a gyűlés határozatra emelte. 

Azután Fox dr. (Brooklyn) Gillespie John dr. jelen-
tését olvasta fel a New-Yorkban tartott térítőkonferenciák-
ról, s ezt követték a térítők egyes jelentései tevékenységük 
köréből. Valentine dr., az agrai (India) orvosi térítőintézet 
elnöke, azon haladásról nyújtott átnézetet, melyet a misz-
szió Felső-Indiában 1851 óta tett. A bennszülöttek köré-
benlétesült egvház lélekszáma 1851-ben 91,000; 1861-ben 
13.800; 1871-ben 22,4000; 1881-ben 4-1,700; 1891-ben 
648,840, ügy hogy a tagok száma az utolsó 20 eszten-
dőben majdnem megháromszorozódott. A khasiák közti 
térítésről, kik Calcuttától 800 angol mértföldnyire, a domb-
vidéken laknak, (200.000 lélek), Roberts John beszélt. 
Midőn 25 évvel ezelőtt odajött 500 keresztyént talált, 
most 9300-an vannak. Az ottani istentiszteletet manók 
és az elhunytak lelke imádásának tartja, kiknek szárnya-
sokat és sertéseket hoznak áldozatul. Sikerült azonban 
az evangéliummal közelükbe férkőzni és a kilátás ott is 
reményteljes. Azután Joungson beszélt, a skót egyház 
térítője Punjaubban, India északi részén, hol már egy 
sereg presbyteriánus egyház van, élükön egy bizottság, 
mely a központi vezényletet kezében tartja. Észak-Amerika 
presbyteriánus egyháza Perzsiában hatvan év óta térít, 
és erről Ward terjesztett elő jelentést. A térítők ott köny-
nyen találtak tárt kapukat, bár hitet nem mindig, s kü-
lönösen az orvosi térítőket látták szívesen, sőt maga a 
sah és magasrangú hivatalnokok pénz és- egyéb adomá-
nyokkal támogatták a misszió munkáját. Kedvezően hang-
zott Martin dr. jelentése Antiochiából, Mr. Murrayé a 
Fokföld holland református egyházáról, Grandjcan és 
M. Kenzie-é (Swatow) Khináról. Valóban meglátszott, 
hogy az Úr mindenütt velük van. 

A délutáni ülésben^ midőn Nicoll dr. (Ida Grove 
.Japan), elnökölt, a térítők különböző osztálya jött szóba. 
Először a »diák térítők«, kikről Smith George dr. (Edin-
burgh) terjesztett elő jelentést. Mióta a presbyteriánus 
egyházak a missziót mívelik, mindig azt hangoztatták, 
hogy inkább térítő kell, mint pénz. Mert a szeretet az 
első roham után mindjárt elhidegült, és a pogányvilágból 
gyakran hangzott tel a hívó szó. Különben a pogány 
asszonyok számára kevés történt, mert a néhány térítőnek 
nagyon elfoglalt felesége a kívánalomnak nem tudott ele-
get tenni. Ehhez járult, hogy az erők, melyek ajánlkoz-
tak, semmi esetre sem tartoztak a legkiválóbbakhoz, hanem 
ellenkezőleg olyanok voltak, melyek már az iskolában 
sem tudtak érvényesülni. És íme, mint isteni felelet a 
missziónak az Óceánon innen és túl levő barátai buzgó 
imájára, segítség érkezett. 1882. február 10-én tizenkét 
fiatal ember, kik az edinburghi új kollégiumban a skót 
szabad egyház számára akarták magukat kiképeztetni, 
levélben szónokhoz fordultak azon ajánlkozással, hogy 
térítő szolgálatra lépnének, s ugyanezek most Afrikában, 
Indiában, Khinában dolgoznak. Hozzájok csatlakozott 
Cambridge hét más diákja, s ez a mozgalom folyton nö-
vekvőben van, különösen »Jézus Krisztus két kiváló szol-
gája* Drummond Henry tanár és az elhunyt Harbourt 
Róbert által. 1892. áprilisában már angolul beszélő diákok 
nagy nemzetközi gyűlését lehetett megtartani, melyben 
európaiak és amerikaiak vettek részt, s ezt követte 1895. 
első hetében egy más gyűlés Liverpoolban, mely a leg-
nagyszerűbb missziógyűlés volt, melyen szóló valaha 
résztveit, úgy a jelenvoltak nagy számát tekintve, vala-
mint a lelkesedést és készséget, a nagy munka iránt. Az 
amerikaiak és angolok vállalatai itt egyesíttettek, s elha-
tározták a szárazföld egyetemi ifjúságát is csatlakozásra 
bírnia. 

Mr. SJowan azután érdekes apróságokat közölt a 
skót bibliatársaság munkásságáról, és azután Matliews dr. 
olvasta fel Chamberlain Jacob (Arcot, India) fejtegetéseit, 
melyekben a pogányok térítése szempontjából az orvosi 
misszió fontosságát hangsúlyozza, és nevezetesen arra utal, 
hogy orvosi segély útján a térítők legkönnyebben jutnak 
a családok házaiba, a mi mindenesetre figyelmet érdemel. 
Whitmore (Pennsylvania) *az ipari missziók* fontosságát 
emeli ki és felolvassa, a mit Bartholomew Japánban e téren 
tapasztalt. Az ipari missziók Indiában azért szükségesek, 
mert a »megtérteket« a nép kiátkozottaknak tekinti, s 
ezért gondoskodni kell, hogy ezek életüket fentarthassák. 
Afrikában ez máskép van. Ott az emberek természetüknél 
fogva restek, és nem szeretik a földet mívelni. Lustaság 
a fekete faj átka, s ezt a forró éghajlat is előmozdítja. 
Épen ezért elengedhetetlen a fiatalságot ott munkásságra 
szoktatni. A térítés nagy akadálya a Kelet ama hite, hogy 
a jó emberek, kik az evangéliumot prédikálják, gondos-
kodjanak egyszersmind testi szükségleteikről is. Ezért csak 
egy véleményünk lehet az ipari misszióra vonatkozólag, 
hogy az nagy segítség az evangelium terjesztésénél. Még 
Frascr dr. (Ohio) olvasta fel Stewart dr. e című érteke-
zését: »Iskolák a térítő intézetekben, mint az evangeli-
záció segédeszközei*. Végül élénk vita következetett, mely-
ben sokan vettek részt és sok érdekes dolgot mondtak. 

Megemlíttettek, és pedig a kongresszus vezérlő bizott-
sága részéről azon kegyetlenségek is, melyeket a törökök 
az örményeken elkövettek, és melyekre vonatkozólag épen 
új hírek érkeztek. Taylor Ross dr. lelkész (Glasgow) a 
bizottság nevében nyilatkozatot ajánlt, melyben >Európa és 
Amerika keresztyén kormányai, mint Isten szolgái, kiknek 
kötelességük az ártatlanokat az igazságtalanság ellen meg-
védeni. együttes intézkedések tételére szólíttatnak föl a végre, 
hogy oly rossz kormányzatnak, mint a törökének, mielőbb 
vége véttessék*. Taylor dr. a török kormány eljárását a 
legerősebb kifejezésekkel illette és kijelentette, hogy vala-
mint az emberi társadalomban nem lehet a rablókat és 
gyilkosokat megtűrni, úgy az olyan kormányt sem, mely 
alatt oly kegyetlenkedések történhetnek, mint Örmény-
országban. Roberts dr. (Philadelphia) is melegen pártolta 
az ajánlatot, és miután Harsha dr. (Omaha) indítványára 
elnök a gyűlést felszólította, hogy felállással nyilatkozzék, 
senki sem volt a javaslat ellen. 

Este ismét nagy gyűlés volt, melyen az utolsó álló-
helyek is el voltak foglalva, és itt megint különböző álta-
lános érdekű felolvasásokat tartottak. Smith John dr. 
Egyiptomból a skót misszió száz éves jubileumáról beszélt, 
mely épen ez évben esik és ecsetelte, mint kezdődött ez 
kicsinyben és mint kellett kezdetben oly sok bajjal meg-
küzdenie, azzal is, hogy eleinte nem a leghasznavehetöbb 
embereket alkalmazhatták a térítő szolgálatban, mint nőtt 
azonban a munka mégis és most mily virágzóan és áldás-
dúsan foly a tevékenysége. Fox dr. (Brooklyn) azután a 
gyűlés tekintetét a XX. századba irányította, és azon 
kilátásokról szólt, melyeket a pogány misszió nyújt, és 
melyeket igen reményteljeseknek tart. Arra is sűlyt helyez, 
hogy a keresztyén és pogány országok közti közlekedési 
viszonyok is Isten kegyelmével hozzá fognak járulni ahhoz, 
hogy az evangelium útját egyengessék s mennél nagyobb 
nehézségekkel kell a keresztyénségnek megküzdenie, annál 
jobban fogja magát a hit fegyvereivel ellátni, hogy azokat 
legyőzhesse. Fark W. (Belfast, Irland) a múltba vetett 
visszapillantást, hogy megmutassa, mint simították el az 
akkori akadályokat, s azért most is bizakodva nézhetünk 
a jövőbe. Mackay dr. (Egyesült-Államok) az »új nehéz-
ségeket« említette, melyek a jelenkorban a térítőmunkás-
sággal együtt járnak. A keresztyén államok, így szólt, úgy 



jártak el a pogányvilággal, hogy általa az evangéliumnak 
is sok ellenséget szereztek, annyira, hogy még az ősvallá-
sokat is feleleveníteni igyekeztek, hogy harcba vigyék a 
keresztyénség ellen. A pogányság eme igyekezetével szem-
ben a pogányság önmagával meghasonolva áll, a mihez 
járul, hogy a keresztyénség képviselői a pogány országok-
ban nyilván fitogtatják közönyösségüket a keresztyénség 
iránt, sőt igen sokszor erkölcstelenségüket is, a mi külö-
nösen azok viseletében mutatkozik, kik e pogány orszá-
gokkal kereskedelmi összeköttetésben vannak. Itt van az 
opiumkereskedés, mely sok más mellett borzasztó eszköz 
arra, hogy az evangéliumot diskreditálja. Azután nem 
lehet tagadni a fogyatkozó érdeklődést a misszió munkája 
iránt a keresztyénség nagy tömegében. Az összejövetelt 
Hall John dr. fejezte be hatalmas beszéddel, melyben 
különösen azt hangsúlyozta, hogy a világ azon az úton 
van, hogy teljesen keresztyénné legyen. Igaz keresztyén-
nek nem szabad, és nem lehet abban kételkedni, hogy a 
világ utóvégre mégis Jézus Krisztus urunké lesz, a mi 
nem hiú és ködszerű ábránd, hanem meggyőződés, mely 
az élő Isten csalatkozhatatlan szaván alapszik. 

Dr. Br. után. Fleischer Gyula, 
joghallgató. 

belföld. 
A bányai ágostai hitv, ev. egyházkerület 

közgyűlése. 
A bányakerületi lutheránusok szept. 24—26. nap-

jain Budapesten tartották ez évi rendes közgyűlésöket. 
Isteni tisztelet után Fabiny Teofil kerületi felügyelő 

tartalmas beszéddel nyitotta meg a gyűlést. Megemlékezve 
hazánk ezredéves ünnepeiről, különösen azt hangsúlyozta, 
hogy az utóbbi negyedfél század alatt »hazánk és egy-
házunk sorsa jó és rossz napokban mindig szorosan össze 
volt forrva; hogy egyházunk az alkotmányos szabadság-
nak e hazában mindig hü támasza volt«. Majd rámutatva 
a mostani szellemi küzdelmekre, lelkesen buzdított a szük-
séges hithűségre, egyetértésre, áldozatkészségre és hivatali 
hűségre. »Legyünk — úgymond — mindig hűségesek az 
apáinktól öröklött hitünkhöz, ápoljuk vallásos érzelmein-
ket. E mellett az összetartozás érzete hasson minket által, 
az áldozatkészség és a kötelesség tudása és gyakorlása 
lakozzék mibennünk. A hívek áldozatai tartják fenn az 
egyházakat és azok iskoláit, de nem csekélyebb mérték-
ben a kötelesség hű teljesítése azok részéről, kiket a hívek 
bizalma egyházi hivatallal megtisztel. Mert megtisztelte-
tésnek tartjuk mindig, ezentúl is annak vegyük, ha egy-
házi tisztségre választatunk, megtiszteltetésnek, mely köte-
lességeket, komoly munkát bíz reánk, melyet odaadó 
buzgalommal teljesíteni kell. A nobile officum kötelmei 
ezt igénylik teljes mértékben. Végül hitbuzgó lelkészeinkbe 
vetjük reményünket és bizalmunkba, hogy a krisztusi igaz 
szeretet által vezéreltetve, egyházainkban és az iskolákban, 
a vallásos életet ébren tartják és a béke és egyetértés 
apostolai gyanánt működnek, ezekre talán soha sem volt 
nagyobb szükség mint most, midőn a felvilágosodás színe 
és ürügye alatt a vallástalanságot terjeszteni akarják és 

a vallás és lelkiismeret szabadságának kártékony kinövései 
mutatkoznak. Ha ilyen törekvések ellen szilárdan megáll-
juk a helyt, egyházunk jövő sorsát nincs okunk félteni*. 
Végül a haza iránti hűségre is buzdítva, a gyűlést meg-
nyitja. 

A tetszéssel fogadott megnyitó után Sárkány Sá-
muel püspök olvasta fel püspöki évi jelentését. 

Lendületes szavakban emlékezett meg a millennáris 
esztendőről, ennek megünnepléséről s azután az »új rend« 
hatását ecsetelte. Nagyobb rázkódás nem érte vele egyházun-
kat, csak a városi egyházakban hagyogatják el a házasulok az 
egyházi esketést s csak a vegyes házasságoknál Ígérgetik el 
egyes hitfeleink a születendő gyermekeket a nagy lélekhalá-
szatot üző római egyháznak. A lelkészekre nézve azonban az 
erkölcsi veszteségeken kívül számottevő anyagi kár támadt 
a stolárék s anyakönyvi kiadványok megcsonkulása miatt, 
a miért ezeknek méltányos kárpótlásáról gondoskodni kell. 
Az egyházkerület szervezkedési ügyeiben jelentette a püspök, 
hogy a volt békési esperesség három esperességre oszlott 
s az első szervezkedés nehézségein békésen átesett, hogy 
a kerülethez csatolt turóci esperesség is küldött képvise-
lőket, de megelőzőleg az esperesség renitens felügyelőjét 
(Mudron Pál) és esperesét (Horváth József) hivatalukból 
fegyelmi úton el kellett mozdítani. Jelentette továbbá a 
püspök, hogy a horvát-szlavon egyházak ügyében mult 
évi december 17-én a miniszterelnök a két protestáns 
egyház vezérférfiaival, a horvát bán részvételével közös 
értekezletet tartott, melyen abban történt megállapodás, 
hogy a horvát-szlavon ev. egyházak a Bányakerület köte-
lékében külön esperességet képezzenek s a horvát bán Ígé-
retet tett, hogy ezt az ügyet a horvát-szlavon tartományi 
gyűlés által hozandó törvénynyel rendeztetni fogja. — Az 
aszódi leánynevelő intézetről kiemelte a püspök, hogy az 
úgy adminisztratív, mint paedagogiai tekintetben minden 
jogosult igénynek teljesen megfelel. — A »pozsonyi theo-
logusok otthona« számára jelentékeny adományok folytak 
be s a püspök javasolja, hogy a bányai egyházkerület 
160 frt évi segélyben részesítse ezt az intézményt, mely 
a lelkésznevelésre kiható fontosságúnak ígérkezik. — A 
szarvasi tanítóképezde újjászervezési ügyét melegen aján-
lotta a jelentés a közgyűlés tagjainak pártoló figyel-
mébe stb. 

A nagy gonddal készült s minden jelentősebb ügyre 
kiterjeszkedő jelentést a közgyűlés Fabiny indítványára 
egész terjedelmében jegyzőkönyvre vétette. 

A második napi ülés a turóezi esperesség ügyével 
foglalkozott sok ideig. Végre llaviár Dániel békési espe-
rességi felügyelő indítványára Dula Máté turóci esperes-
ségi másodfelügyelő és Halassa András turóci egyház-
megyei jegyző ellen, kik a kerületi elnökség törvényes ren-
delkezésének és a törvényszék jogerős ítéletének ellensze-
gültek, fegyelmi vizsgálatot rendelt el az egyházkerületi 
közgyűlés. 

A lelkészválasztási új szabályrendeletet, mely főbb 
elveiben a Bányakerület eddigi szabályrendeletén nyugszik^ 
beható targyalás után minden lényegesebb módosítás nél-



kül elfogadta a közgyűlés. Az előadó ama két fontosabl) 
indítványát, hogy a próbaszónoklás eltiltassék, s hogy a 
nagyobb jövedelmű állásokra való pályázás bizonyos 
számú szolgálati évekhez legyen kötve, nem fogadta el 
a közgyűlés. 

A pénzügyi bizottság előterjesztésére elhatározta a 
közgyűlés, hogy a Rányakerület összes ingó vagyonát az 
Egyesült Fővárosi Takarékpénztárnál helyezik e), s az 
ügykezelésbe behozzák az eddiginél olcsóbb chek-for-
galmat. 

A szarvasi tanítóképző ügyét is rendezték olykép, 
hogy bizottságot küldtek ki. melynek az lesz a feladata, 
hogy a tanítóképző vagyonát fölbecsülje s erről jelentést 
tegyen a kerületnek. Ha ez a jelentés beérkezik: akkor 
fognak határozni, mily mértékben járuljanak a tanítóképző 
föntartásához a békési esperességből alkotott új esperessé-
gek és egyházak. Erre az évre 1600 forint segítséget szavaz-
tak meg a tanítóképzőnek, a további fejlesztésre vonat-
kozólag pedig a tanügyi bizottság jelentését várják be. 

A horvát-szlavonországi egyházak ügyében a püs-
pöki jelentés által előadott tényállást tudomásul vette a 
közgyűlés, s így a bán ígérete alapján kilátás van arra, 
hogy ott az egyházak ügye törvényesen szabályoztatni 
fog s akkor a Magyarországon érvényben levő zsinati tör-
vények az ottani ág. h. evangélikusokra is kiterjesztetnek. 

A közgyűlésen még több apró ügy, felterjesztés, 
felebbezés stb. nyert elintézést, de ezek kevésbbé voltak 
közérdekűek. R. T. 

A külsősomogyi egyházmegye közgyűlése. 
Egyházmegyénk szept hó 1-ső napján tartotta meg 

évi rendes gyűlését, Tabon, az ágost. hitv. testvérek tem-
plomában, melyet az evang. gyülekezet derék lelkipásztora, 
Sztanó Sándor úr, a legnagyobb előzékenységgel engedett 
át részünkre. 

A Bocsor Lajos esperes és Sárközy Béla gondnok 
urak elnöklete alatt tartott, s igen népes gyűlés lefolyá-
sáról a következőkben értesítem e b. Lap olvasóit: 

Az Úr nevének segítségül hívása, s a képviselők 
igazolása után, a szavazatbontó bizottság előterjesztette, 
hogy egyh. főjegyzővé ismét Kálmán Gyula, az üresedés-
ben volt vil. tanácsbiróságra pedig Vörös János, a tabi 
kerület orsz. képviselője választatott meg a szavazatok 
többségével. Az új tanácsbiró, valamint a múlt évben 
már megválasztott e. m. irattárnok. Póth József n.-gyönki 
lelkész, a hivatali esküt nyomban letevén, a közgyűlés 
által melegen üdvözöltettek. 

Most esperes úr olvasta fel terjedelmes, de mindvégig 
érdekes és termékeny eszmékben gazdag évi jelentését, 
mely bevezető soraiban, lelkes szavakkal emlékezvén meg 
hazánk fennállásának ezredéves ünnepéről, s reform, hit-
felekezetünk nemzetfentartó missziójáról, hű sáfárként 
számol be az egyházmegye kül- és beléletéről, és egy évnek 
végzett munkáiról; és e számadás eredménye, akár az 
anyagi, akár a szellemi emelkedést tekintve, nemcsak ked-
vezőtlennek nem, sőt sok tekintetben biztatónak és örven-
detesnek mondható. Hogy a legfőbbet, az egy szükséges 
dolgot említsük legelébb, örömmel hallottuk a jelentésből, 
hogy a valláserkölcsi élet emelésére irányzott nagyobb 

tevékenység szintén az egész vonalon megindult; az elmúlt 
tél folyamán számos gyülekezetünkben tartattak vallásos 
estélyek, szerveztettek ifjúsági egyesületek, énekkarok; s 
az ismétlő iskolások vallásos oktatásának nehéz, de épen 
nem hálátlan munkájával is megpróbálkozott néhány lel-
késztársunk, és nem sikertelenül. Megnyugvással vettük 
továbbá tudomásul, hogy az egyházpolitikai reformok, ez 
ideig semmi rázkódást sem idéztek elő gyülekezeteinkben, 
s a polgárilag házasultak az egész egyházmegye területén 
csak két esetben nem vették az egyház áldását igénybe, 
valószínűleg anyagi indokok miatt. Az esketési stóla azon-
ban maholnap csak a papíron marad ; és a lelkészi kar 
ezen érzékény veszteségét, az elkésett konventi intézke-
dés aligha fogja már helyrehozhatni. 

Az egyesek és gyülekezetek szép áldozatkészsége 
mellett nagyszerűen emelkedik ki. (Tolnavármegye való-
ban fejedelmi bőkezűsége, ama 100 ezer koronás mille-
náris ajándékban, melyet a létkérdéssel küzdő gyönki algim-
náziumnak javára nemcsak megszavazott, de rendelkezé-
sünkre is bocsátott immár. A nevezett törvényhatósági 
bizottságnak ezen páratlan, s a felekezeti szempontakon 
felül emelkedő elhatározásáért a jegyzőkönyvben is, meg 
külön köszönő iratban is háláját fejezte ki a közgyűlés. 

Ugyancsak az esperesi jelentés egy igen érdekes, és 
elvi fontosságú kérdést is vetett fel, hogy t. i. megenged-
beto-e felekezeti tanítóinknak állami anyakönyvvezetőkül 
alkalmazása ? Élénk vita után szavazattöbbséggel kimondta 
a közgyűlés, hogy e nagyfontosságú kérdésnek végleges 
megoldását ugyan a konvent hatáskörébe tartozónak 
tekinti, addig is azonban, tekintve tanítóinknak amúgy is 
túlterheltségére és az elemi oktatás iránt naponként foko-
zódó állami és egyházi követelményekre, épen magának 
a tanügynek jól felfogott érdekéből, nem járulhat engedé-
lyével a tanítók emez újabb megterheltetéséhez; és e vég-
zését pártolás végett felterjeszti az egyházkerületre. Mint 
utólag értesülünk, ezen egyházmegyei határozat ellen az 
egyházmegye tanítói testület képviselője felebbezést jelen-
tett be. 

A jelentést tevő esperessel együtt, fájdalmasan emlé-
keztünk ezután mult évi nagy veszteségeinkre: Gaál György 
kőröshegyi lelkész s kiérdemült esperes, Varga István 
gyönki gimn. igazgató s egyházi, és Horváth Gábor világi 
tanácsbiránk kidőltére, a kiknek emlékét és kimagasló érde-
meit hálás kegyelettel írtuk fel jegyzőkönyvünkbe; Hor-
váth Gábor felett — eddigi gyakorlatunk szerint — még 
külön emlékbeszéd is tartatván Gózon Gyula tanács-
biró által. 

A tárgysorozatnak egyik legfontosabb pontja került 
ezután szőnyegre: a lelkészi gyámintézetek kérdésében. Az 
orsz. gyámintézeti járulékok beszedése s kezelésével Vas-
váry Sándor csepelvi lelkész bízatott meg, ellenőrző bizott-
ság is választatván melléje; elrendeltetett egyúttal, hogy 
az első évi járulék minden intézeti tag részéről f. évi 
november l - ig mulhatlanul beküldessék, míg a 10%-os 
belépési járulékot az e. m. újabb lelkészi gyámpénztár 
fogja a tagok helyett befizetni, saját tőkéjéből. így mintegy 
három ezer forintnyi tőkecsorbulás fog előállani, mely 
azonban öt év alatt teljesen restituálva lesz, az addig 
még mindig kötelező évi befizetések által; öt év elmul-
tával pedig a díjfizetés megszűnik, s a jogosult igények, 
szükség esetén, az intézeti tőkéből nyernek majd kielégít-
tetést. Helyi viszonyaink ismerete, s a rendes halandó-
sági statisztika alapján ki van számítva, hogy a mostani 
özvegyi járulék, 140 frt, még 58—60 évig mindig bizto-
sítva leend egy-egy özvegy részére, a nélkül, hogy a tőke 
végkép felemésztetnék. Megjegyzendő, hogy csak a most 
meglevő tagok vétettek számításba, mert új tagok az e. m 



gyáminlézetbe már nem vétetnek be. Esperes urat, ki a 
fáradságos kiszámításokat készítette, méltó elismerés és 
köszönet illeti meg részünkről. 

A tanügyi, számvevőszéki, közalapbizottsági jelen-
tések a szokott keretekben mozogtak; s félemlítésre méltó-
nak csakis a tanügyi jelentésnek azon nem épen örven-
detes részét tartjuk, mely a jeles és jó osztályzatú iskolák 
számának megfogyatkozását, tehát az eddigi színvonal 
hanyat lását konstatálja. E sajnos körülmény is nagyban 
hozzájárult az anyakönyvvezetés tárgyában hozott egyház-
megyei végzés kimondásához. 

Ezután a közalaphoz, az államsegély és Baldácsy-féle 
segélypénztárakhoz benyújtott kérvények felett tartott bírá-
latot a közgyűlés, valamint kiosztotta a Szelle-féle ösztön-
díjat az a r ra érdemes kecskeméti és gyönki tanulók kö-
zött. A segélykérvények elintézése, tekintve az egymással 
összeütköző sokféle érdeket és személyes tekinteteket, 
mindenkor a legkényesebb feladatát képezte gyűléseinknek 
s természetes, hogy mindeneknek megelégedését most sem 
nyerhette meg. S nem épen vigasztaló, sőt bizonyos tekin-
tetben elszomorító volt ránk nézve ezen kérvényeknek 
roppant tömege, melyek míg egyfelől a valódi szükséget 
s egyik-másik egyházunknak és lelkésztársunknak valóban 
szánandó helyzetét tár ják fel ; más oldalról azt a többször 
hangoztatott vádat erősítik meg, hogy egykori híres önér-
zetünket elnémítva, már nagyon is hozzá szoktunk a 
kéréshez és a sült galamb várásához akkor is, a mikor 
egy kis erőmegfeszítéssel vagy önmegtagadással magunk 
is segíthetnénk helyzetünkön. 

Bejelentetvén, hogy az év elején folyósított rendkívüli 
államsegélyből egyházmegyénkre 700 frt jutott, és ezen 
összeg az esperes által a jánla tba hozott, s legszegényebb 
sorsú hét lelkész között osztatott k i : az esperes eljárása 
helyeslőleg vétetett tudomásul; jövőre azonban ezen a ján-
lási joggal, az esperes elnöklete alatt összeülendő szám-
vevőszéket ruházta fel a közgyűlés, utasításul advván e 
bizottságnak, hogy ajánlatainál első sorban mindig a cseké-
lyebb javadalmakat , és csak másodsorban vegye mérle-
gelés alá a különösebb családi körülményeket. Vajha e 
bizottság közmegelégedésre oldhatná meg nehéz feladatát! 

E közérdekű tárgyakon kívül számos kisebb es helyi 
érdekű ügyet tárgyalt le a közgyűlés, és másnapra csupán 
néhány bírósági ügy maradt , melyek közül, mint legfon-
tosabbat, megemlítjük, hogy a megtámadott kőröshegyi 
lelkészválasztás belybenhagyatott, és a szavazattöbbséggel 
megválasztott Módra Imre megerősíttetett. A kisebbség 
azonban — a mint legtöbbször történni szokott — fel-
lebbezni fog. 

Az időszaki tanács tagjai le t tek: Kálmán Gyula, 
Somogyi Kálmán, Gózon Gyula egyházi, s Keserű Ferencz, 
Mészáros János és Vörös János világi tanácsbirák. 

Képviselők az egyházkerületi gyűlésre: Kálmán Gyula 
főjegyző, s Vörös János világi tanácsbiró. 

Jövő évi közgyűlésünk Tamásiban fog tartatni. 
Ságvár, 1896. szeptember 22-én. 

Kálmán Gyula, 
e. m. főjegyző. 

A vértesaljai egyházmegye egyházi értekez-
lete és közgyűlése Sárbogárdon. 

(Folytatása és vége.) 
Ez előadás, mint a mult évi értekezletünk alkalmá-

val tartott felolvasásommal is történt, vegyes érzelmeket 
keltett a hallgatóságnál, de kivált lelkésztársaim keblében. 
Mert míg egyfelől azt hangoztatták tavaly is, most is, 

hogy ezen eszmék és javaslatok idegenszerűek és kivi-
hetetlenek, másfelől az idei eszmecsere alatt többször lehe-
tett hallani egyik-másik lelkésztársamtól azt az odavetett 
megjegyzést: ezt meg ezt eddig is t e t t ü k . . . erre nem 
szükséges határozat . . . úgyis megtette minden lelkész! 
Vajha úgy volna. De mert ellenkezőleg áll a dolog, jog-
gal válaszolhattam, a felhozott megjegyzésekre: hogy egye-
sek ugyan, mint előadásomban is jeleztem, egyházme-
gyénkben is megpróbálták már az általam javasoltakat 
valósítani, de csakis egyesek és korántsem a nagy több-
ség, vagy mindannyian . . . Egyébként a dicsérettel nem 
fukarkodtak ; ámde ki kell nyilvánítanom bármily nehe-
zemre esik is, hogy ar ra pedig kevés hajlandóság mutat-
kozott, hogy a jelzett i rányban a munkát csakugyan meg 
is kezdik ; sőt mintha ellenszenves volna sokak előtt maga 
az értekezlet is, a melyen s épen a nyilvánosság előtt, 
ilyen eszmék, ilyen egyéni vélemények és kellően meg 
nem érlelt indítványok kerülnek elő (!). Kimondatott tehát, 
hogy kisebb értekezleti körök alakíttassanak s a tavalyi 
és idei egyházmegyei értekezleten felvetett eszmék és javas-
latok mindenekelőtt azok által tárgyaltassanak s a választ-
mány ezek után tegye meg csak előterjesztését. Ám attól 
félek, hogy e hosszas retorta csak arra lesz jó, hogy a 
javaslatok felett egyszerűen napirendre térnek. Többet 
ért volna bizony egy kis pünkösdi lelkesedés: Atyámfiai, 
férfiak, munkára fel, mig még nem késő! 

A második felolvasó Urháey Lajos lovasberényi lel-
kész volt, a ki azt a kérést vetette fel: hogyan erősítsük a 
hitet ? Itt az ideje, — úgymond — hogy a tétlenség álmá-
ból fölébredjünk s kezünkbe ragadjuk a fegyvert, az evan-
gelium fegyverét s azzal s az Istenbe vetett élő hittel 
bátran a küzdelem terére lépjünk. De necsak mi lelké-
szek, mert hiszen a lelkész maga nem tehet mindent, 
hanem jöjjenek segítségünkre a művelt világiak is, kik, 
fájdalom, elhanyagolták az Úr házának lá togatásá t ; legye-
nek azért ők is szent vallásunk apostolai, mutassák meg 
külsőleg, az Úr házának látogatásával is református vol-
tukat, példájuk másokat is vonzani fog. Aztán mindenek-
előtt a gyermeki fogékony keblekbe kell elhinteni a hitnek 
magvait s ez első sorban a szülők kötelessége, a kik 
magok az okai, ha gyermekeik nem olyanok, mint a milye-
nek lenniök kellene. Mert mit látnak sok háznál a gyer-
mekek szüleiktől ? Látják, hogy a bibliát, keresztyén taní-
tást nem olvassák, templomba nem igen járnak, tartozá-
saikat nem nagy örömmel teljesítik, egyéb áldozatokra 
sem hajlandók. Csoda-e, ha az ilyen példákat látó gyer-
mekekből nem válnak buzgó, áldozatkész egyháztagok! 
Ragadjunk meg minden eszközt a hanyatlásnak indult 
vallásos buzgóság felébresztésére s ez eszközök közé sorolja 
értekező többek közt a hívek lelkipásztori látogatását is, 
de csakis a lelkész hivatalba lépésekor. 

A harmadik felolvasó: Szekér István verebi lelkész-
társunk a millenniumra való tekintettel a magyarok Ős 
vallásáról értekezett, előbb általánosságban, aztán részle-
tesen is ismertetve magyar eleink ősi hitét, szertartásait. 
Szerinte a magyar kezdettől a monotheismust vallotta, 
vallása egy-isten imádás volt, de mellette megvolt a jó 
és rossz szellemekben való hit, az elemek tisztelete is stb. 
Érdekesen szólt az értekező az ősi áldomásról -— szem-
léltetve a Feszty-féle körképet — a táltosokról, esküről, 
temetkezési és egyéb szokásairól az ősmagyaroknak. 

A mindvégig állhatatosan kitartott ünnepi gyülekezet 
tetszéssel fogadta úgy a prédikációt, mint a felolvasásokat 
s jól esett hallanunk világi uraink s az egyszerű nép 
szájából az elismerésnek ilyetén kifejezéseit: Ez igazán 
sikerült ünnep volt. . . . estig is elhallgattuk volna! 

így ért véget, esperesünk köszönő s rövid bezáró 



szavaival s a gyülekezet énekével, e második egyházme-
gyei egyházi értekezletünk. A templom kijáratainál elhe-
lyezett »szeretet-perselyek«-ben ez alkalommal 12 forint 
50 kr. szeretet-adomány gyűlt össze. 

Délben a nagyvendéglőben tartott közebéden espe-
resünk az egyházkerület vezérférfiaira mondott éljenzéstől 
kísért pohárköszöntőt, melyről azonnal távirati értesítést 
küldöttünk Halasra, Szász Károly püspök úr ő méltósá-
gának. Majd alantírt éltette az »örök-ifjú«, de azért már 
a 75 év mesgyéjéhez ért esperesünket, Koncz Imre urat, 
ki két év múlva esperességének immár 25 ik évét jubi-
lálhatja. Báthory Dániel Haszár Ágostonra, Fehérmegye 
alispánjára, Forgács Endre a világi urakra ürítette poharát. 

Délután a különféle bizottságok ülézestek. 
Az egyházmegyei közgyűlés másnap, szeptemb. 9-én 

reggeli 8 óra tájban vette kezdetét a templomban. A Jövel 
szentlélek eléneklése s esperesünk buzgó imája után gróf 
Dégenfeld Lajos gondnokunk nyitotta meg pár szóval a 
tanácskozást, a melynek első tárgya a szavazatbontó bi-
zottság jelentése volt, a mely szerint helyettes esperessé 
Báthory Dániel, baracskai lelkész s egyházmegyei s kerü-
leti tanácsbiró, egyházmegyei tanácsbirővá Urházy Lajos 
lovasberényi lelkész s egyházmegyei aljegyző, vil. tanács-
bíróvá Végh János bicskei ügyvéd választatott meg. Mint-
hogy pedig a helyettes esperesség egyházkerületünkben ez 
időszerint olyan új tisztség, a melynek jog- és munka-
köre még körülírva nincs és így az iránt is tájékozat-
lanok vagyunk, vájjon a helyettes esperes hivatali eskü 
letételére felhívandó-e, vagy sem : egyházmegyei közgyűlé-
sünk megelégedett ezúttal annak egyszerű kijelentésével, 
hogy Báthory Dániel, egyházmegyénk legidősb tanács-
birája, helyettes esperessé választatott, a kiről azonban 
ez alkalommal hivatali esküt nem kivánt. A másik két 
tanácsbiró azonban a törvény értelmében hivatali esküt 
tőn s megválasztatásukért meleg köszönetet mondva a 
gyűlés éljenzése közt foglalták el helyöket a tanácskozás 
asztalánál. 

Eztuán Koncz Imre esperes úr olvasta fel esperesi 
évi jelentését, a melyben mindenekelőtt hazánk ezeréves 
fennállásának ünnepéről emlékezett meg. Felhíva a gyűlést, 
hogy »adjon kifejezést honfiúi érzelmeinek. Áldjuk a gond-
viselő Isten jóságát az ezeréves múltért. Kérjük áldását, 
vezérlését a második ezerévre is*. A második helyen az 
egyházpolitikai törvények életbeléptetéséről emlékezik meg 
az esperesi jelentés, annak elismerésével, hogy ezen tör-
vényekre állami érdek szempontjából szükség volt, nálunk, 
reformátusoknál azonban — hogy egyebet ne említsek — 
a lelkészek fizetését lejebb szállította. A gyermekek vallá-
sáról szóló törvények hatása már is abban nyilvánul, hogy 
»a szórványokon nem egy eset fordult elő, miszerint más 
vallásra ajánlották fel a vegyes házasok gyermekeiket. 
Magokban az egyházakban nagyobb mozgalmat nem idé-
zett elő törvény. Híveink valami különös lelkesedést nem 
mutat tak; a házasok esketésénél az egyházi áldás kiké-
rését megtartották; egy pár eset fordult elő, a hol ez 
mellőztetett.« Az év eseményeinek harmadik kimagasló 
pontja gyanánt az országos ref. gyámintézet felállítását 
említette az esperesi jelentés. Ez intézményt egyházme-
gyénk örömmel fogadta, de egyszersmind aggodalommal 
gondolunk arra, hogy három év alatt a belépti díj és évi 
járulék címén 5550 frt 99 krnyi összeget kell egyház-
megyénk lelkészi karának letörleszteni. »Nem kis összeg 
ez, mely a már különben is megcsonkított és többféle-
képen igénybe vett lelkészi konvenciókra nehezül, me-
lyeket még az alacsony gabonaár is kevesbít*. Ez indí-
totta esperes urat arra, hogy e teher könnyítéséhez egy 
tervezetet nyújtson be, a melyről majd alább szólandunk. 

Ezután az egyes gyülekezetekben található hiányok 
bajok felsorolására tért át az esperesi jelentés. Sajnálattal 
említjük meg itt a biai gyülekezet szerencsétlen esetét, 
mely szerint most már harmadízben volt kénytelen tem-
plomát nagyobb költséggel javíttatni. Ez évben ugyanis 
a templom falain és tornyán oly mérvű repedés mutat-
kozott, hogy a miatt az államépítészeti hivatal a tem-
plomot közveszélyesnek nyilvánította és bezáratta. így 
hát az egyébként is meglehetős adósság terhe alatt, nyögő, 
de törekvő egyház ismét kölcsönhöz volt kénytelen folya-
modni, a melyből aztán mintegy 2800 frt költséggel még 
ez év folytán kijavíthatta s a használatnak átadhatta. 
Sárhere ztúrt viszont az a szerencsétlenség érte, hogy a 
rektor laka melléképületeivel együtt a tűzvész martaléka 
lett. Az újonnan való építés 1300 forintjába került a 
gyülekezetnek. 

A szegény-ügyben egyházmegyénk örvendetes buzgó-
ságot fejt ki. Á zámolyi egyház a szegények gondnoka 
útján gyűjtéseket rendez, a tehetetlenek házát gondozza 
s a házzal bíró szegényeknél helyezi el a többieket, a kik 
amazoknak az élelmét összehordják. A szegény iskolákat 
könyvvel, ruhával látja el. A tabajdi egyház szegény-
alapját már 100 írtra növelte s a kamatokból az idén 
már megkezdi, ha csekély mértékben is, a segélyezést. 
Sárkereszturon az év elején, egyszerű földmíves nőkből, 
református nőegyesület alakult, a melynek elnöke a lel-
kész és neje, pénztárnoka a szegények gondnoka. A tagok 
száma 60. A szegények istápolását a mult télen már 
meg is kezdette. Sárbogárdon ugyanez év első napján 
úri nőkből ^keresztyén jótékony nőegylet* létesült. A lel-
kész által gyűjtött adományokból 13 iskolás gyermeket 
ruháztak fel. Szentpéteren a Végh Mária-féle alapítvány 
kamataiból segélyeztetnek a szegények. Bián szintén ala-
kult, még a mult évben, nőegyesület. mely az idén 35 fo-
rintot adott össze, a községtől pedig 10 frt segélyt nyert. 
Szerény ugyan a kezdet e téren, de elismerésre méltó. 
»Halad az, a ki megindult*. 

Az egyházi és iskolai ügyelt clöbbvitelére igen szép 
áldozatok és adományok tétettek. Aba 120 frt, Tinnye 
215, Lovasberénv 230, Velencze 250, Zámoly 320, Bod-
mér 932 frt erejéig építkezett. Iváncsán a paplak zsin-
dely eztetett, Mányon a templom és a paplak újonnan 
tetőztetett. Vereb tornyát újonnan építve, rézzel fedette 
be, templomát, lelkészlakát kijavította, kerítéssel látta el, 
háromezer frtnyi költséggel. Bián Szántó Mihály és neje 
»az ezredév emlékéül* carrarai márványból készült díszes 
úrasztalát állítottak fel 140 frt értékben. Bicske 100 éves 
alapítványát ez évben is 100 frttal növelte. Takarékmag-
tárában 223 hektoliter buza, 1646 hl. zab van. A dobozi 
egyháznak József főherceg ö Fensége 300 frtot ajándé-
kozott. Gárdony és Nyék az alapítványok kamataiból az 
idén is mint más években 4—400 frtot fordított iskolá-
jára és a szegény iskolások felruházására. A szentpéteri 
egyháznak a község 150 frt segélyt adományozott. Pátkán 
a millennium alkalmából 500 frt erejéig adóztatták meg 
magokat a hívek, mely összeggel az egyház adóságát tör-
lesztették. Ugyanitt özv. Csók Lajosné 200 frtot adomá-
nyozott az egyháznak. Báty 950 frt értékű harangot, vett 
egyesek önkéntes adakozásából, mely harang az ezred-
éves ünnep alkalmával, május 10-én, szólalt meg először. 
Sárkereszturon egyesek 148 frtot adakoztak. Tabajd orgona-
alapját 763 frtra gyarapította. Lovasberényben Hajnal 
Ferencz végrendeletileg 50 frtot hagyományozott az egy-
háznak, egyesek 165 frtot adakoztak. Tinnye a tanítói 
fizetést 300 frtról 500 frtra emelte fel. Tökön a község 
450 frtot adott az egyháznak; a földmunka-váltság alap-
jául pedig a gazdaközönség ezer frt tőkét adott. Nem 



említve a többi egyháznak kisebb-nagyobb áldozatát, ösz-
szesen mintegy 16,000 fr t ra rug az ez évi adakozások 
és adományok összege vértesaljai egyházmegyénkben. 

Pár elkeresztelési eset is jelentetett. A kitértek száma 
17, a hozzánk térteké 26. Született a mult évben 1414 lélek, 
meghalt 1031, házasult 335 pár. (Ezek közül egy pár 
nem kérte az egyházi áldást.) Konfirmáltatott 731 növen-
dék. Összes népessége az egyházmegyének a szórványok-
kal együtt 41,451. A szaporulat 392 lélek. 

Az esperesi jelentés után a közgyűlésnek legfonto-
sabb tárgya volt: esperes úrnak ama tervezete, a mely 
némi könnyítését célozta az országos gyámintézeti járu-
lékok fizetése által a lelkészek vállaira nehezedő újabb 
tehernek. Egyházmegyénk ugyanis a mult évi közgyűlésén 
kimondotta, hogy saját gyámintézetét továbbra is fentartja. 
Később azonban egyes lelkésztársainknak az az aggodal-
muk támadt, hogy mind a két intézet iránti kötelezettsé-
göknek, a mostani nehéz megélhetési viszonyok között, 
aligha lesznek képesek megfelelni. Esperes úr tehát kör-
levélileg azt ajánlotta, hogy az egyházmegyei gyáminté-
zetre eddig fizetni szokott évi járulékokat fordítsuk jövőre 
az országos gyámintézeti járulékok törlesztésére. E terv-
nek azonban a közgyűlésen igen erős ellenzéke támadt, 
különösen világi tanácsbiráink mint jogvédők részéről, a 
kik nyomatékosan hangoztatták a mostani özvegyek »szer-
zett jogát«, melyet sérteni nem szabad Ismét mások, a 
lelkészek soraiból, a »non possumus«-szal állottak elő s 
arra hivatkoztak, hogy az országos gyámintézet megalko-
tása következtében az egyházmegyei gyámintézetek sorsa 
majdnem országszerte a feloszlatás vagy legalább is mű-
ködésöknek a megszorítása lett, ezt tehát mi is kimond-
hatjuk. A vita igen széles mederben folyt, annak dacára, 
hogy a megelőző napi, igen népes értekezleten a dolgot 
már elég alaposan meghánytuk-vetettük. Sokan szerettek 
volna mind a két úrnak szolgálni, mások azon aggódtak, 
hogy a kétféle fizetési kötelezettség majd elhordozhatatlan 
terhet rak vállaikra. Már a szavazás is megkezdődött az 
esperesi tervezetre, midőn az addig aggodalmaskodók el-
némítva keblök aggályait s mintegy a saját alkotásunk 
iránti kegyelet érzésétől is sarkaltatva, nem kívánták 
tovább folytatni a szavazást s mindannyian belenyugod-
nak a kebelbeli gyámintézetnek további csonkítatlan fen-
tartásába, csupán mintegy száz forintnyi évi összeget 
vontunk el attól s határoztunk az országos gyámintézeti 
teher könnyítésére fordíttatni, a mely összeg felett azon-
ban — az alapszabályok'által kötve nem lévén — sza-
badon rendelkezhetett a közgyűlés. 

A missziói bizottság jelentése szerint a szórványok-
ban megindult tevékenység intensive ugyan örvendetes 
haladást mutat, de extensive még sok kívánnivalót hagy 
fenn, a mennyiben még ott is, hol a buzgóság nem hiá-
nyoznék, a »nervus rerum« hiánya nagy akadályt gördit 
a nemes munka útjába. Pedig most már, az eddig nél-
külözött speciális vallástani kézikönyvnek, a Kis Hitok-
tatónak megjelenése után, a missziói munka is — mint 
pár helyről jelentetett — belterjesebbé vált és nagyobb 
sikerrel kecsegtet. Egyházmegyénk tehát, midőn egyrészről 
hálás köszönetét fejezi ki a dunamelléki egyházkerületi 
közgyűlés irányában a Kis Hitoktatónak, egyházmegyénk 
kezdeményezésére történt kinyomatásaért, másrészről meg-
újítja az anyagi segítség kieszközlése iránt már többször 
hangoztatott kérelmét, azzal a hozzáadással, hogy addig 
is, míg valamely forrásból a segély megadható lenne, 
kegyeskedjék a főt. egyházkerület a Kis Hitoktatóból a 
vértesaljai misszió részére szükséges példányszámot ingyen 
kiszolgáltatni. Egyszersmind elhatározta egyházmegyénk 
egy »misszió-alap« létesítését s legott a Csontos Andor 

egyházmegyei világi aljegyző úr által tavalyi beiktatása 
alkalmából adott 50 frtot a nemes rendeltetésű alapra 
határozta fordíttatni, azzal a szeretet-adománynyal együtt, 
mely évenként az egyházmegye egyházi értekezletek alkal-
mával a »szereiet-perselyek«-ben gyűlt és gyűlni fog. 

Mintegy három évvel ezelőtt esperesünk indítványára 
nagyobb mozgalom indult meg egyházmegyénkben a >deb-
receni prot. egyetem« érdekében. Egyházak, lelkészek, 
tanítók s világi uraink kisebb-nagyobb összegű adomá-
nyokat ajánlottak fel s fizettek be részletenként e célra, 
azzal az intencióval, hogy az így tekintélyes összegre 
felgyülendett adománynyal tegye emlékezetessé egyház-
megyénk magára nézve a millenniumi esztendőt. Ime az 
eredmény: Mindkét fakultásra, t. i. a debreceni és kolozs-
vári fakultásra együtt befolyt idáig 654 frt 38 kr., ezen-
kívül külön a debrecenire 288 forint 60 kr., külön a kolozs 
várira 21 frt 19 kr., időközi kamat 41 frt 81 kr. És így 
a vértesaljai egyházmegyének a debrecenkolozsvári fakul-
tásokra tett millenniumi adománya felülhaladja az ezer 
frtot, vagyis 1005 frt 98 krt tesz ki. 

A tanítói fizetéseknek az államkormány által való 
feljavítása egyházmegyénkben is megkezdődött. A lefolyt 
évben ugyanis Zámoly 50, Acsa 120, Pátka 150, Vaál 300 frt 
segítséget kapott s fog kapni jövőre is. Az államnak ezen 
anyagi támogatását, úgy látszik, ezentúl még nagyobb mér-
tékben fogják igénybe venni ref. felekezeti iskolát fen-
tartó egyházaink, a melyek már a tisztán egyház fen-
tartási terheket is elég súlyosaknak találják. Egyházme-
gyénk már is arra hívta fel az egyházkerület figyelmét, 
hogy a tanítói fizetések korpótlékának miként, ki által 
leendő fizetésére nézve az egyetemes konventhez felter-
jesztést intézzen, még pedig abban az irányban, hogy 
mivel a törvény által rendelt korpótlékok fizetésére a ref. 
gyülekezetek nagy része sem hajlandó, sem anyagilag 
képes nem leend, e nem kis terhek viselésére a magas 
kormány, illetőleg az ország törvényhozása kéressék fel. 

Biczó Pál pátkai lelkésztársunk több évi fáradsá-
gos munkájának gyümölcsét: A vértesaljai ref. egyház-
megye monográfiáját a mult évben az egyházmegyei érte-
kezlet asztalára letévén, a közgyűléstől kinevezett két 
biráló: lorgács Endre és Lévay Lajos most részletes 
jelentést adott be a műről, mely mintegy 207 sűrűn írt 
(de csaknem félhasábos, mert meglehetős széles margójú) 
ívre terjed. E jelentés szerint a mű általános és különös 
részre oszlik. Áz első rész nyolc fejezetben, az egyházme-
gye s egyházaink alakulását, az egyházszervezetet és igaz-
gatást, a gyülekezeti beléletet, az üldözéseket, török ural-
mat, iskolaügyet, az egyházmegye múltját és jelenét ismer-
teti, itt-ott nagy részletességgel, másutt a történeti adatok 
hiánya miatt csak hézagosan. A második, vagy különös 
rész, az egyházmegye egyes egyházainak, összesen 33 anya-, 
és 3 leányegyháznak hosszabb-rövidebb (többnyire 2—-3 
kézirott ívnyi) monográfiáját foglalja magában, a fősúly 
a régmúlt időre lévén fektetve s az újabb kor történeteit 
csak futólag érintvén. Egy következő fejezet az egyház-
megyétől hajdan elszakadt és megszűnt egyházakról szól: 
egy másik fejezet az egyházmegye területén eső 16-ik 
századbeli magyar helységeket ismerteti, s befejezi az egész 
müvet a 39-ik és utolsó fejezetben a lelkészek névsora 
és életrajza, mely fejezet — mind a jelentés mondja — 
»talán a legfáradságosabb munkájába kerülhetett megíró-
jának, a ki azzal tette fel roppant szorgalommal és ter-
jedelemmel megírt müvére a koronát, hogy az egyház-
megyénk területén valaha csak élt és kipuhatolhatott ref. 
lelkészeket betűrendben s születési, működési és halálo-
zási idejök és helyök megemlítésével sorolja fel, ekkép-
pen 20 esperesnek és 403 lelkésznek s nyolc egyház-



megyei gondnoknak adván dióhéjba foglalt életrajzát*. A 
jelentés méltányolva emeli ki az író fáradbatatan szor-
galmát és kitartó munkásságát; röviden megemlékezik a 
mű némely hiányairól is s idézi magának a szerzőnek műve 
jellemzésére előszavába írt ezen szavait: »E monografia 
írója nem akar igényt tartani bármi csekély történetírói 
hivatottságra, kedvtelésből írta e művet a kebelbeli gyü-
lekezetek tagjainak számára. Ennélfogva e mű nem tudós-
kodó szakmunka, mely megfelelne azon kellékeknek, melyek 
a rendszeres történeti műveknél elengedhetetlenek. Jól 
tudja író, hogy e mű a szigorúbb bírálatot az anyagfel-
dolgozás tekintetében egyáltalában ki nem állja. De legyen 
mentségül az a főszempont, hogy ez nem tudósok szá-
mára, sőt nem is az ügynevezett nagy művelt közönség 
számára, mint inkább a gyülekezeteinket alkotó egyszerű 
néposztály érdekében íratott*. Épen ezért »a mű népies 
nyelven van írva, könnyen érthető modorban, mondhatni 
elbeszélő, ismeretközlő alakban, tanító-formában tartva.* 

Jól tudják azt a jelentés írói is, hogy e mű a nagy 
közönség érdeklődésére s pártolására aligha tarthatna 
számot; mindamellett is »azt hiszszük — mondják jelen-
tésükben — hogy egyetemes református egyházunk törté-
netének még ezentúl megalkotandó épületéhez ez a mo-
nografia is bizonynyal hozzájárulna, az adatoknak minden 
fogyatékossága mellett is, egy-egy tégladarabbal. És így 
utoljára is azt kell mondanunk, hogy mind az óriási 
munkát végzett szerző iránti tekintet, mind egyházme-
gyénk, valamint egyházi s hazai történetírásunk érdeke 
azt hozná magával, hogy vértesaljai egyházmegyénk e 
monográfiája egy vagy más módon napvilágot lásson«. 
»Vajha azért találkoznék olyan áldozatkész Mácenásunk, 
ki e monografia kiadásának tetemes költségét magára vál-
lalni hajlandó volna és e sok tekintetben érdekes, tanul-
ságos és élvezetes művet a levéltár poros polcáról a komoly 
dolgok iránt érdeklődő olvasók és történetkedvelők aszta-
lára juttathatná.* 

A közgyűlés élénk éljenzés között, meleg elismeré-
sével és köszönetével honorálta egyelőre Biczó Pál lel-
késztársunknak odaadó, önzetlen munkásságát, a ki viszont 
szerény szavakban válaszolván, arra kérte az egyház-
megyét, hogy mivel újabban Fehérvármegyére vonatkozó-
lag egy érdekes monografia jelenik meg, adassék vissza 
neki a mű, hogy azt az újabb történeti adatok felhasz-
nálásával kiegészíthesse s részben átdolgozza A közgyűlés 
ennélfogva a mű sorsa feletti intézkedést, a mű teljes 
befejezése utáni időre halasztá e l ; de már most felhívja 
a gyülekezeteket, hogy igyekezzenek a Biczó Pál által 
megírt monografiájokat maguk kinyomatni, a mint ezt 
már is megcselekedték a következő s fölemlítésre méltó 
egyházak, mint Lovasberény, Csákvár, Vereb, Felcsúth, 
Bodmér, Pátka, Bicske, Kajászó-Szent-Péter, Vaál, Tabajd, 
Baracska, Gárdony, Velence, Mány, Sárbogárd és Zámoly, 
összesen 16 egyház. Valóban kívánatos volna, hogy egy-
házmegyénk e monográfiája majdan megjelenhetne nyom-
tatásban ! De mit várjunk mai napság a mi lanyha iro-
dalompártolásunk mellett a prot. közönségtől! 

És mégis, ki tudja! Lám, a mint a közgyűlés vége 
félé azon kezdtünk tűnődni, hogy a Forgács, barátunk 
ünnepi beszédét hogyan lehetne kinyomatni és az egyhá-
zak között szétosztatni: egyszer csak föláll Vasadi Balogh 
Lajos kollegánk és röviden kijelenti, hogy majd kinyomatja 
ő! fogadja ezt tőle honoráriumképen a szerző, a miért 
irogatni szokott néha az ő lapjába, a 'Magyar Föld-
míves*-be. 

Még csak a kerületi gyűlésre küldött képviselőkről 
számolok be. Ezek: Laky István abai lelkész és dr. Ssüts 

Andor, székesfehérvári ügyvéd; póttagok: Déssi Mihály 
biai lelkész és Végh János bicskei ügyvéd. 

Volna még mit írnom a gyűlés közérdekűbb tár-
gyairól; de nem akarok visszaélni e becses Lap olvasói-
nak türelmével. Sem a Szerkesztő úr szívességével: azért 
végzem hosszúra nyúlt referádámat. 

Lévay Lajos. 

K Ü L F Ö L D . 

Az amerikai protestáns magyarság újabb 
mozgalmai. 

Múltkori közleményemmel talán végleg le is zár-
hattam volna a cikksorozatot, melyet megkezdtem oly 
célból, hogy egyetemes reform, egyházunk közérdeklődé-
sét felköltsem az amerikai magyar protestáns testvérek 
vallásügyi viszonyai, egyházi helyzete s általában hitfele-
kezeti mozgalmai iránt. 

Miként legelső ízben is megjegyzém, idevonatkozó 
ismereteim közzétételénél nem volt kitűzött célom fel-
ölelni mindazt, a mi e mozgalmakkal kapcsolatban volt 
és van az egész Egyesült-Államok területén fönnálló, most 
már hat magyar reformált egyházunk kebelében. Ugv gon-
dolom, hogy ezt megtenni oly alakban, hogy ez esetleg 
forrásmunkául is szolgálhasson majd a későbbi jövőkben, 
az egyes egyházak lelkészeinek feladata. 

Itt jegyzem meg még, mintegy zárjel között, hogy 
tudomásom szerint Amerikában mintegy 3—4 magyar 
lutheránus lelkész (de kik inkább mondhatók németeknek 
és tótoknak) is működik; de kik velünk — sajnos — nin-
csenek érintkezésben és összeköttetésben. 

Ismétlem, nem akartam mélyebbre és távolabbra 
nyúlni az események ismertetésében, mint csak odáig, a 
meddig az én jogom kiterjed jelen helyzetemből kifolyó-
lag. Mindenek felett nem érzem magam illetékesnek bírá-
latot mondani azon munkálatokról, melyeket elődeim, job-
ban mondva az első magyar ref. misszionáriusok folytat-
tak és végeztek az alapozás helyes vagy helytelen lera-
kása körül. Ezeket én anyakönyvünk hátsó lapjain jegyeztem 
meg hiteles adatok nyomán, s így azok bármely időben 
is felhasználhatók. 

Még kevésbbé tartanám megegvezhetőnek a jó ízlés-
sel, ha azon eredményeket kívánnám felsorolni, melyek 
gyarló személyem két esztendei munkásságához fűződnek 
a clevelandi kisded anyaszentegyház beléletében. 

Ha már azonban egyházunk Öt esztendős küzdel-
meit, s az ez idők folyamán elért szép eredményeket, a 
hitélet által termett nemes gyümölcsöket előadtam, lehe-
tetlen, hogy a történeti hűség kedvéért is, meg ne emlé-
kezzem arról, hogy Isten szent segedelme mellett a leg-
utóbbi két év folyamán mivel vittük előbbre egyházunk 
szent ügyéi. 

Szellemerkölcsileg emelkedtünk, a miért a jó Isten-
nek legyen hála, ki adta a szivekbe a buzgóság tüzét, 
s a lelkesedés szent lángját. Rendes vasárnapi isteni tisz-
teleteink feltűnően nagy látogatottságnak örvendenek. Dél-
előtt különösen a férfiak, délután a nők vannak nagyobb 
számban képviselve, a mi természetes kifolyása a nők 
délelőtti házi elfoglaltságának. Ünnepi és rendkívüli alkal-
makra hirdetett isteni tiszteletnél a templomunk határo-
zottan szűknek bizonyult, miért is e nyáron ifjúságunk 
önkéntes buzgóságából egy csinos karzattal — hol helye 
leend a már bizonyos alappal rendelkező orgonának is — 
bővítettük s nagyobbítottuk templomunkat. 



Isteni tiszteleteinket sűrűn látogatják más vallású 
honfitársaink is, hazafias és nemzeti alkalmakra rendezett 
templomi ünnepélyeinkre pedig nagy számmal jönnek el 
izraelita honfitársaink is. 

Egyházunk kebelében működik egy ref. énekkar is, 
mely jelenleg 26 tagból áll s dicséretreméltó buzgósággal 
folytatja a megkezdett munkát . 

Valamint a testvéri viszony ápolására, specialiter a 
felebaráti szeretet és könyörületesség munká jának gyakor-
lására, van egy férfi és egy női betegsegélyző egyletünk 

Ünnepi és úrvacsorai alkalmatosságok pontosan meg-
tar ta tnak, s itt ki kell emelnem azon tényt, hogy nálunk 
az évenkint tartatni szokott hat communió mindenikén 
egyformán szép számmal járulnak a hívek az úrasztalá-
hoz. Űrvacsora-osztást megelőző héten kedden és pénte-
ken este bűnbánat i isteni tiszteletek tar ta tnak prédikáció-
val egybekötve. Általában minden alkalmat megragadunk, 
hogy az evangelium igéi minél sűrűbben hangozzanak 
templomunk falai között. Templomunk díszesen be van 
rendezve esteli isteni tisztelet tar tására is, mivel itt hét-
köznapokon a nappali órákban híveink elfoglaltsága miatt 
nem lehetne isteni tiszteletet tartani. 

Anyagilag az elmúlt két év alatt óriási lépést tettünk 
előre. Karzatot állítottunk templomunkban, mintegy 300fo-
rint értékben, elláttuk továbbá egyházunkat úrasztali s 
keresztelési fölszerelésekkel Egy értékes és drága művű 
veres bársony díszterítéket a turkevei hölgyek buzgósá-
gából kaptuk ajándékképen, a többit pedig részint híveink 
ajándékozták, részint vásároltuk, mintegy 200 frt érték-
ben. Nő tagjaink egy 100 frtos keresztelési állványt is 
készíttettek, valamint ellátták gyászesetekre gyászhuzat-
tal a templomot, p. b. 150 frt értékben. Több bútort s 
házkörüli kellékeket is szereztünk be az elmúlt évben, melyek 
összege leltárunkban mintegy 400 fr tra van becsülve. 
Végezetre Isten szent segedelmével ép most végeztük be 
parochiánk s iskolánk építési munkálatait . Ez építmény 
csin, szépség és kényelem tekintetében bizonyára párat-
lanul áll az amerikai magyar egyházak hasonnemű épü-
letei között. Terméskő fundamentumon, finom téglából 
van építve, s palával fedve. Az építmény egy emeletes, 
melynek alsó részét a lelkész bírja paplak gyanánt, felső 
része pedig vasárnapi iskola és egyleti gyűlés céljaira 
használtatik. Alól van nyolc szoba, melyek mindenike 
gázvilágítással, fűtéssel és vízvezetékkel, fürdővel stb. van 
ellátva. 

Ez épület ünnepélyes fölavatása az egész clevelandi 
magyarság bizonyára tömeges részvételével f. hó 20-án 
fog megtörténni. 

íme a kegyelem örök Istene idáig vezetett bennün-
ket jobb kezénél fogva. Megállhatunk az idők viharaiban, 
megerősödhetünk azon nehéz küzdelmekben, melyeket 
anyaszentegyházunk érdekeinek becsületes és lelkiismere-
tes megtartásáért , különösen százados ellenségünkkel, az 
itt is fanatizáló római katbolicizmussal szemben folytat-
nunk kelle. 

De nem csügedtünk el. Krisztus volt nyereségünk 
mindenkor. A mennyei cél felé jutottunk, s azt elérni 
törekedünk Isten adta legjobb erőnkkel. 

Nem félünk, nem remegünk, mert az Űr van velünk, 
és az ő botja és vesszője megoltalmaznak minket. 

Cleveland, 1942. E. Madisnave. 

Harsányi Sándor, 
missziói evang. ref. lelkész 

IRODALOM. 
** Protestáns Árvaházi Képes Naptár 1897 re. 

Szerkeszti Kenessey Béla, Budapest, Hornyánszky Viktor 
kiadása. Ára 30 kr. 

Legelterjedtebb protestáns naptárunk az idén is jó-
korán és gazdag tar talommal került a könyvpiacra. 

•Tartalmát költemények (Szabolcska Mihálytól, For-
gács Endrétől. Pálmay Lajostól, Szabó Gézától, F. Varga 
Lajostól, Ladányitól, Tóth Istvántól, Jámbor Lajostól), 
elbeszélések (Kecskeméthy Istvántól, Forgács Endrétől, 
Várnay Sándortól), életrajzok (Pap Gáboré, Gyurátz Fe-
rencé, Antal Gáboré), leírások (A magyar hitvalló lelké-
szek emlékoszlopa — S. Szabó Józseftől, A kassai ú j 
torony — Révész Kálmántól, Az ezredéves kiállításból, 
Egy kis politika stb.) stb. alkotják. Van benne ezeken 
kívül egy jól írt visszapillantás hazánk ezeréves történe-
tére, csinos kalászat az év egyházi történetéből, számos 
mulattató apróság és adoma, s végül mutatvány a »Ko-
szorú*. ez évi füzeteiből. Ebben az irodalmi részben mint-
egy 22 kép is van. Naptári részében a szokásos naptári 
dolgok, egyházi tiszti névtár, vásárok stb. 

Új í tás : az év minden napjára szánt bibliai versek elha-
gyása és kimutatás arról, hogy a Naptár , mely községben 
hány példányban forog közkézen. Ez a statisztika nagyon 
tanulságos. Legtöbb elkél Győrben (200 pld.), Cegléden 
(180 pld.), Salgó-Tarjánon (160), Aradon, Clevelandban, 
Kassán (150—150) : legnépesebb gyülekezeteink (Debrecen, 
H.-M.-Vásárhely (50—50), Budapest (120 pld.) teljesség-
gel nincsenek az első fogyasztók között. Az érdekes ki-
mutatásból számszerűleg be lehet bizonyítani, hogy a 
mely községben a lelkész, tanító vagy más valaki komo-
lyan utána áll, meglepő eredményt lehet elérni a vallásos 
olvasmányok ter jesztésében; de a hol nincs terjesztő, ott 
a vásárló is nagyon kevés. 

Az Árvaházi Naptár naptárnak is jó, vallásos olvas-
mánynak meg kitűnő. Szerkesztője öntudatosan jár el. 
Gondosan megválaszt, megrostál mindent, a mit közöl. 
Elbeszélései kedvesek, versei lendületesek, minden közle-
ménye tanulságos és valláserkölcsi irányzatú. A Naptár 
kiállítása csinos, képei szépek, tiszták (csak a Gyurátz 
arcképe és a kassai torony képe homályos egy kissé). 

Bizalommal kérjük olvasóinkat: vegyék meg, ter-
jeszszék. jó szolgálatot tesznek vele mind az árvaháznak, 
mert övé a tiszta jövedelem, mind azoknak, kikhez ez 
evangeliumi szellemű olvasmányok eljutnak. 

** A M. P. Irodalmi Társaság »Koszorú« című 
népies vallásos kiadványából dr. kecskeméti István szer-
keszésében ismét 10 füzet hagyta el Hornyánszky V.-nál 
a sajtót. A füzetek c ímei : Nővérek. Lantos Sebestyéntől, 
»Aranka története« — Lantos Sebestyéntől, »Gusztáv Adolf 
és a G. A. egyesület* — G-rácz Mórtól, »A Lorántffyak« 
— S. Szabó Józseftől, »Ötödik parancsolat* — Farkas 
Antaltól, »Az ú j biró< — Jámborné Székely Lillától, »A 
falu árvája« — B ö n g é r f i Jánostól, »Jó az Isten« — Mészöly 



Győzőtől, »A képviselő űr beszámolója* — Keóskeméthy 
Lászlótól, »A kék gólya családja* — Bánya Gézá-
tól, »A mi hitünk* — Sárközi Istvántól. — A füzetek 
érdemleges méltatására még visszatérünk. Most csak jelezni 
akartuk megjelenésüket s felhívni rájok az érdeklődők figyel-
mét. A füzetek ára egyenként 4 kr., mind a 10 füzeté 
40 kr. Az Irodalmi társaság alapító tagjai illetmény fejé-
ben ingyen kapják. Megrendelhetők Hornyánszky V. könyv-
kereskedésében Budapesten. 

** A k a s s a i ref. e g y h á z e m l é k k ö n y v e hazánk 
fennállásának ünnepi ezredik évéről. Az egyháztanács 
megbízásából szerkesztette Révész Kálmán lelkész. Kassa, 
1896. Ries L. nyomdája, 23. lap. Május 10-én, a nemzet 
összességével együtt, a kassai egyház is megtartotta a 
millennaris bálaadó isteni tiszteletet. Egyúttal elhatározta, 
hogy a lelkész által tartott alkalmi beszédet, az egyház 
történetének rövid vázlatával, továbbá az egyház tiszt-
viselőinek, elöljáróságának és évi ajánlatot fizető tagjainak 
névsorával kapcsolatban az ezredéves ünnep emlékeül a 
lelkész által szerkesztendő Emlékkönyvben kinyomatja. 
Ezek vannak kinyomatva a csinos kiállítású Emlékkönyv-
ben, melynek ára nincs jelezve. 

** A Pa l la s N a g y L e x i k o n a füzetes kiadásából 
megjelent a 166—770-ilc füzet, melyekben Magyar- és 
Erdélyország címszók alatt hazánk hatalmas encyclopae-
diai leírása olvasható. Nagyobb cikkei: Magyar agyag-
ipar. Magyar dráma (Rákosi Jenő), Magyar emigráció (T .L) 
M. festészet (Pasteiner Gy.), M. filozófia (Alexander B.), 
M. hírlapirodalom. M. irodalom (Négyesi L.), Magyarok 
eredete (Katona), Magyarország fizikai viszonyai, népes-
sége (Thirring), közgazdasága, vasútjai, távirdái, közmű-
velődése (Thirring), alkotmánya és közigazgatása (Thirring), 
története (Sebestyén Gyula), Magyar színészet, M. szob-
rászat (Pasteiner), M. táncok (Káldy Gyula), M. viselet, 
M. zene stb. — A füzeteket gyönyörű műmellékletek, 
szines képek, térképek és nagyszámú szövegképek díszí-
tik. — A nagyszabású vállalatra, mely már a 12-ik kötet-
nél járja, ismételten felhívjuk olvasóink pártoló figyelmét. 

** »A m a g y a r n e m z e t tör ténete* című tíz köte-
tes nagy munka (millenniumi kiadás) negyedik kötetének 
»A Hunyadiak és Jagellók kora* befejező, 82. 83. 84. 
füzetei hagyták el a sajtót az Athenaeum kiadásában. 
Ezekben a füzetekben Fralcnói Vilmos nagy szakavatott-
sággal tárgyalja a képzőművészetek állapotát, a főpapok, 
városok és világi urak műalkotásait, ebben a korszakban 
oly virágzó ötvösség, a zománcozás stb. művészetét. Ezek 
a füzetek is tele vannak erre a korszakra vonatkozó kép-
zőművészeti alkotásokról vett sikerült képekkel. Mindjárt 
a 82. füzethez csatolt műmellékleten látjuk Mátyás király 
és Beatrix királyné domborművű arczképenek fénynyo-
matá t ; a 83. füzethez pedig három színes hasonmás van 
csatolva, fényes kivitelben. Az egyik »Fugger Antal arc-
képe«, mely a XVI. századbeli és a hires Fugger-család 
aranykönyvében található vízfestmény után készült; a 
másik szintén a Fugger-család aranykönyvében levő XVI. 
századbeli vízfestmény szines hasonmása és »Thurzó Györ-

gyöt* ábrázolja; a harmadik pedig a gersei Pethő-család 
1507. szeptember 22-én kiállított címeres levelén levő 
érdekes ra jz : »II. Ulászló és gyermekei*. Az egyes füze-
tek ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet.) 3 frt 60 kr. 
Félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden hazai 
könyvkereskedésben. 

egyház. 
E r e d m é n y t e l e n l e lkészvá lasz tás . A nagy-szoltolyi 

lelkészválasztásnak szept. hó 27-én kellett volna megtör-
ténnie. de a szokolyiak a választást vezető küldöttség 
ama kérdésére, hogy közfelkiáltással vagy szavazás útján 
óhajtanak választani, kijelentették: hogy egy szívvel és 
lélekkel a helybeli h. lelkészt Bessi Lászlót óhajtják lel-
készüknek, a kinek még nincs minősítvénye erre az állásra, 
a 17 pályázó közül pedig a választást megtagadták. így 
hát két hét múlva, a törvény értelmében, új választást 
kell tartani. 

E g y h á z i aranykönyv . Mezőtúr egyik külrészében, 
az úgynevezett Újvároson impozáns, szép templomot épí-
tett az ottani ev. ref. egyház. E templom ünnepélyes fel-
avatása Kiss Áron püspök, a vármegye notabilitásai és 
óriási közönség jelenlétében szeptember 20-án történt. A 
felavatás alkalmával mindenki lelkét fölemelő actus volt 
az, midőn Kiss Áron püspök Madarász Imre nagyhatású 
egyházi beszéde után az elérzékenyülés hangjain adta elő, 
hogy azon nap reggelén B. Nagy József és neje Várady 
Emília mezőtúri földbirtokosok egy levelet intéztek hozzá, 
melyben fölkérték, hogy jelentse be, miszerint ők 60 ka-
tasztrális hold (20.000 frt) földet az újvárosi templom 
leendő lelkésze és nyolc katasztrális (3000 frt) földet az 
ottani kántor javadalmazására ajánlanak föl. E nagylelkű 
alapítvány által lehetővé van téve a Mezőtúron mulhat-
lanul szükséges harmadik lelkészi állomás szervezése. 
Sok ily bőkezű pártfogókat adjon az Isten protestáns egy-
házunknak ! 

Az ig ló i ág. h. ev. e g y h á z k ö z s é g 1896. október 
4-én temploma felszentelésének századik évfordulója alkal-
mából jubiláris ünnepélyt rendez, melyen a szent beszédet 
Zelenka Pál püspök, az alkalmi beszédet Fábry János 
tiszteletbeli főesperes és iglói lelkész, a záró imát Zelenka 
Pál püspök tartja. Az istenitisztelet után egyházközségi 
gyűlés. A templom helyreállításának rövid története, az 
ünnepély jegyzőkönyvi megörökítése. 

E g y h á z a i n k a k irá ly e lőt t a Vaskapu ünnepélyes 
megnyifása alkalmából Orsován szept. 26-án szintén kife-
jezték hódolatukat. A reformátusok küldöttsége Kiss Aron 
püspök vezetése alatt tisztelgett. A püspök szavaira a 
király ezeket mondta; > Köszönettel fogadom hódolatukat 
s igaz szívből eredő jó kivánataikat. Ha kisebb számban 
vannak is hitsorsosaik e vidéken, tudom, hogy alattvaló 
hűségük s hazafias kötelmeik teljesítésében mindnyájan 
az első sorokban állanak s azért örömmel biztosítom 
önöket továbbra is változatlan kegyelmemről. — Az 



ágostai hitvallású evangélikusok küldöttségét Sárkány 
Sámuel püspök vezette, kinek beszédére a kiráy így 
válaszolt: »Teljesen meg vagyok győződve, hogy örö-
mük és törhetlen hűségük biztosítása tiszta forrásból fa-
kad s ily érzelmek tanúsítása mindenkor kedves előttem. 
Fogadják ezért köszönetemet s meleg érdekkel kisérvén 
egyházi ügyeik s intézményeik fejlődését, számítsanak e 
tekintetben továbbra is hathatós pártfogásomra és oltal-
mamra.® 

A d u n á n i n n e n i ág. h. ev . egyházkerü le t szep-
tember 23-án és 24-én tartotta rendes évi közgyűlését 
Laszkáry Gyula kerületi felügyelő és Baltik Frigyes elnök-
lése alatt Pozsonyban. Az egyházi szertartás után a gyűlést 
Laszkáry visszapillantást vetve hazánk ezredéves fennál-
lására, melynek utolsó századaiban, hogy hazánk szabad-
ságai fentartattak s minden kísérlet ezek megsemmisíté-
sére hajótörést szenvedett, ebben a magyar protestantiz-
musnak oroszlán része van. Midőn a haza alkotmánya 
megsemmisíttetett, a mi egybázi autonómiánk volt a mus-
tármag, melyből hazánk alkotmányossága ismét nagyra 
nőtt. A jövőben is nagy föladat vár egyházunkra s külö-
nösen a dunáninneni egyházkerületre, az t. i. hogy egyhá-
zunkban úgy a szószékről, valamint az iskolában oltsuk 
be a jövő nemzedék szivébe a haza szeretetét és a pol-
gári erényeket, oltsuk be leikeikbe azt a meggyőződést, 
hogy hazánk csak addig állhat fenn, míg abban a magyar 
nemzet él, s hogy azért ennek erősödése legfőbb biztosí-
téka a jövő ezredévben fennállásunknak. Fölemlítve, hogy 
a kerület püspökét ő felsége a vaskorona-rend középke-
resztjével díszítette fel, így folytatja: Tudom, hogy az ő 
puritán gondolkozásmódjával nem kereste e kitüntetést, 
de azért ennek nagy értelme van, az : hogy a legfelsőbb s 
az irányadó körökben helyeslik az irányt, melyet kerü-
letünk vezetősége az újabb időben követ s ez erősítsen 
minket ez irányt ezentúl s minden tétovázás nélkül, lan-
kadatlanul követni mindaddig, míg kerületünk bajai orvo-
solva lesznek. A gyűlés legfontosabb tárgya volt a pán-
szláv trencséni és nyitrai esperességek ügye, melyben az 
elnökség jelentette a gyűlésnek, hogy a trencséni esperest 
és felügyelőt felfüggesztette s hivataluktól elmozdította s 
a nyitrai esperesség elöljáróságával szemben is folyamat-
ban van a fegyelmi eljárás s ez is rövid időn be lesz 
fejezve. A gyűlés egyhangúlag helyeslő tudomással vette 
az elnökség eljárását s fölhatalmazta a trencséni és nyit-
rai esperességi tisztviselők ellen is megindítani a fegyelmi 
eljárást s őket, ha szükségét látná, a zsinati törvények 
értelmében felfüggeszteni. Minthogy a két esperesség az 
egyházi adót többszöri felszólítás után még eddig sem 
fizette be, elhatároztatott ezt az esperesség elöljáróságán 
hivatalos úton behajtani Ezután több adminisztracionális 
ügy tárgyaltatott le s két napi tanácskozás után a gyűlés 
megválasztván képviselőit az egyetemes gyűlésre, az elnök-
ség lelkes éljenzése mellett berekesztetett. 

I S K O L A . 

Lelkész i v i z s g á l a t o k tartatnak október 13., 14-ik 
napjain a budapesti theologiai akadémián. A vizsgázni 
kívánók október 12-ig jelentkezzenek a theol. igazgatónál, 
a mikor végbizonyítványaikat (absolutorium), szolgálati 
bizonyítványaikat bemutatni s iskolai tartozásaikat és a 
10 frt vizsgálati díjat lefizetni tartoznak. Október 13-án 

a kápláni szóbeli vizsgálat s a lelkészi zárt írásbeli vizs-
gálat, október 14-én a lelkészi szóbeli vizsgálat s az el-
maradottak alapvizsgálata tartatik meg. A vizsgálatok dél-
előtt 9 órakor kezdődnek. 

Iskola i aranykönyv . A pápai állami tanítóképző 
intézet mellett most felállított református internátusban 
egy-egy tanítónövendék élelmezésére szükséges 70—70 fo-
rintot az 1896/97-ik évre megajánlották (a múltkor em-
lített Antal Gábor püspökön és Darányi Ignác gondnokon 
kívül) Gelléri Szabó János budapesti ügyvéd és Barcza 
Adolf dunaalmási földbirtokos, budapesti lakos. A tanító-
képzés fontos ügye megérdemli, hogy tehetősebb hitfeleink 
akár alapítványok tétele, akár évi járulékok megajánlása 
által a pápai zsenge intézetnek gyámolítására siessenek! 

A budapesti református főgimnáziumban szep-
tember 28-án nyilt meg az iskolai év. Az ifjúság a tanári 
kar vezetése alatt a Kálvin-téri templomba vonult, hol 
Laky Dániel vallástanár áldáskérő imája után Vámossy 
Mihály igazgató tartott buzdító beszédet a tanuló ifjú-
sághoz. A tanítást mindjárt az nap megkezdték. Az inté-
zetbe az idén is tömeges volt a beiratkozás, s bár a négy 
alsó osztályban párhuzamos osztályok vannak, helyszűke 
miatt mégis több tanulót nem lehetett felvenni. A beirat-
kozott tanulók száma október l - ig 550 volt. 

Budapes t i theo log ia i a k a d é m i á n k o n szintén meg-
kezdődött az 1896/97-iki iskolai év. Beiratkozott összesen 
27 növendék, még pedig az I-sŐ évre 8, a Il-odévre 5, a Ill-ad 
évre 9, a IV-ed évre 5. — A Il-odévesek alapvizsgálata 
szept. 28-án tartatott meg s a jelentkezett három ifjú közül' 
kettő jeles, egy jó eredménynyel vizsgázott. A volt III-ad-
évesek szeptember első napjain a népiskolai tanítói okle-
velet N.-Kőrösön mindannyian megszerezték. Az iskolai 
év ünnepélyes megnyitása szept. 30-án ment végbe, a 
mikor a megnyitó imát és beszédet Szász Károly püspök 
úr tartotta és Szöis Farkas igazgató intette az ifjúságot, 
törekedjék arra, hogy váljék belőle hazafias, tudományos 
és hitbuzgó papsága Krisztus anyaszentegyházának. Az 
előadások október 1-én vették kezdetüket. 

Pályázati határidő meghosszabbítás. A szatmár-
németi ev. ref. főgimnáziumnál miniszteri kinevezés útján 
betöltendő, s ezen Lapnak f. évi szeptember 6-án meg-
jelent 36. számában közzétett pályázati hirdetés határ-
ideje f . évi október hó 30-ig meg'nosszabbíttatik. Szatmár, 
1896. szept. 25 én. — Az igazgatótanács. 

A debreceni róm. kath. f őg imnáz ium. E tervbe 
vett piarista főgimnáziumra Debrecen városa e tavaszon 
100 ezer forintot szavazott meg oly kikötéssel, hogy a 
tanárok választásába befolyás engedtessék. Ezt mindenki 
természetesnek találta, csak épen Schlauch bíboros nem, 
a kit épen most ünnepelt Debrecen városa igazán fejedelmi 
módon. Ő még a város ajánlata előtt 150 ezer forintot 
igért a kath. főgimnázium céljaira. Most azonban értesül-
vén a város föltételéről, mindaddig, míg e föltétel fennáll, 
a 150 ezer forintot vonakodik kifizetni. Föltételezzük Deb-
recen városáról, hogy a bíboros nagyhatalom kedvéert, 
jogos kikötésétől el nem áll s biztosítja a maga befolyá-



sát azért, a 100 ezer forintért, melynek aequivalense (úgy 
tudjuk, közmegállapodás szerint) az a prot. egyetemre 
adandó, világgá kürtölt két millió forint volna, mely azóta 
valahol valamelyik bizottságnál szépen megfeneklett. 

egyesület. 
E g y h á z i é r t ekez l e t B u d a p e s t e n . A dunamelléki 

egyházkerület közönsége f. évi okt. 17-én, d. u. 4 órakor, 
a Lónvay-utcai főgimnázium nagytermében egyházi érte-
kezletet tart, melyen Petri Elek budapesti, dr. Kecskc-
méthy István kolozsvári theologiai tanárok, Lévay Lajos 
sárkereszturi és György László péceli lelkészek s Fábián 
Délies budapesti segédlelkész fognak felolvasni, illetve elő-
adást tartani. A felolvasások a valláserkölcsi és egyházi 
élet építésére és feljesztésére irányuló tárgyakról szólnak. 
Az értekezlet programmja és meghívója a napokban 
fog szétküldetni. Az értekezletre, melyen bárkit szívesen 
látnak, előre is felhívjuk az érdeklődők s különösen a duna-
melléki reformátusság figyelmét. 

E v a n g é l i u m i Szövet ség . A »Kis Tükör* f. évi 
június 14-én szervezett »Evangyéliomi Szövetség« f. hó 
18-án Budapesten összejövetelt tart, . melyre e helyen is 
felhívjuk az érdeklődők figyelmét. 

A Loránt f fy Z s u z s á n n a - e g y e s ü l e t október 5-én 
d. u. 4 órakor Budapesten a Baldácsv-teremben (Kálvin -
tér 7.) tart ja a szünet utáni első összejövetelét, melynek 
főtárgya a téli munkaprogramra megállapítása lesz. 

A re formátus i f júság i egyesü le t , melyben a nyár 
folyamán is minden csütörtökön este fél nyolc órakor 
megtartattak a szokásos összejövetelek, f. évi október 4-én 
délután fél négy órakor a theol. akadémia nagytermében 
Szilassy Aladár pénzügyi biró elnöklete alatt rendkívüli 
közgyűlést tart. 

A P r o t e s t á n s Á r v a e g y l e t igazgatóválasztmánya 
szept. 30-án tartotta szünet után első ülését dr. Kováesy 
Sándor elnöklete alatt Székácsné, Habererné, Hunfalvyné, 
Domanovszkyné, továbbá Beliczay B., Csengey Gy., Far-
kas J., b. Kochmeister Fr., Szontágh F. és Szőts Farkas 
választmányi tagok jelenlétében. Elnök bejelentette három 
új árvának, névszerint Sztolár Béla, Dániel Elemér és 
Sztépán Antal árváknak utólagos felvételét, mit a választ-
mány jóváhagyott. Ezekkel az árvaházi árvák létszáma 
103-ra emelkedett. A nyár folyamán az árvaház közel 
kétezer frt adományt kapott, mihez a pesti hazai takarék-
pénztár 300, Budapest főváros 400, az egyesült fővárosi 
takarékpénztár 100, az általános biztosító társaság 100, 
a Prot. Lap gyűjtése 350 frttal járult. Továbbá bejelen-
tetett, hogy özv. Paphegyi Sch. Katalin hagyatéka, mely 
egy 14 ezer frt értékű házból áll, a haszonélvező elhalá-
lozása folytán az egyesület birtokába jutott, s a választ-
mány elrendelte a rozoga ház kitatarozását és a mintegy 
5500 frtnyi hagyatéki teher kifizetését. 

különfélék. 
* Szemé ly i h írek . Kun Bertalan tiszáninneni 

püspököt, harminc éves püspöki hivataloskodása alkalmá-
ból, október 4-én Sárospatakon lelkes ünneplésben fogja 
részesíteni a tiszáninneni egyházkerület. A püspöki kar 
Nesztora, ki lelki-testi épségben egyszersmind a 80-ik 
életévét is betöltötte, ez alkalommal bizonyára az egész 
egyetemes egyház részéről szives üdvözlés és ünneplés 
tárgya lesz. Őszinte tisztelettel sorakozunk a tisztelőkhöz 
azzal a hő kívánattal, hogy a kegyelem Istene adjon az 
ünnepelt patriarchának éveihez még éveket s ezekben 
erőt és egészséget közegyházunk javára. Ad multos annos! 
— A pozsonyi ág. h. ev. theologiai akadémián az üres-
ségben volt írásmagyarázati tanszékre Baffay Sándor 
tápiószentmártoni lelkészt, a történeti, theologiai tanszékre, 
mint már említettük, Hörk József eperjesi theol. tanárt 
választotta meg a theologiai nagybizottság. — Budapesten 
a református egyházba katekhetákká kineveztettek Döczy 
József és Csűrös István segédlelkészek. 

* A t i s z á n t ú l i főgondnok. Az egész, óriási nagy 
tiszántúli egyházkerületet most az a kérdés foglalkoztatja: 
ki lesz az új főgondnok ? Gróf Dégenfeld József párt ja 
már az első szavazásnál erősen bízik a győzelemhez. 
Népes, nagy egyházak adják reá 5—6 voksaikat, támo-
gatva számos kis egyháztól is. A vele szemben álló tá-
bor részekre oszlik, s önnönmagát is gyöngíti. Sokan 
TJray Imrére szavaznak, míg mások a Thaly Kálmán 
nevével indulnak a harcba. Ez utóbbiak közé tartozik 
maga Debrecen is, mely szeptember 27-én 10 szavazatát 
Thalyra adta. Hogy az ellentábor ilyen megoszlása mellett 
a jól szervezett s egy jelölt mellett kitartó Dégenfeld-párt 
győzni fog, azt divináció nélkül is megjósolhatni. A sza-
vazatokat okt. 4-ig adják be, s okt. 10-én bontják föl. • 

* Az »Üdvösség útja* bírálójának. Nt. Bosznai 
Sándor úr e Lap 38-dik számában közzétett, alapos s 
nekem jól eső bírálatában az »Üdvösség útja* című pálya-
munka felett, egy helyen ezt mondja: >Az már baj, hogy # 
— ámbár az evangeliumi előadásokat követi — néhol 
nem evangeliumi, hanem pápistás felfogást árul el; mint 
pl. mikor a betlehemi pásztorokról mondja, hogy »meg is 
találják a jászolban fekvő kisdedet, feje körül fénylő égi 
koronával, és imádják áhítatos csendes imádkozással az 
emberi nemzet megtartására megjelent Istent«; vagy mi-
dőn a bűnös nőről, kit bűneinek ismerete hajt Jézus lábai-
hoz, mondja, hogy »Ő benne a bűnbocsátó Istent meg-
érezte bűnbánó szive*. Ha e két példában a nt. bíráló úr 
pápistás felfogásnak azt a leírást mondja, mely a jászol-
ban fekvő kisded feje körül fénylő égi koronát rajzol, 
ebben igaza van, mert ilyen, a gyermeki képzeletre ma-
gisztikus elem felhasználásával hatni akaró leírásokat a 
pápista szerzők könyveiben találhatunk. De én, a ki gyer-
mekneveléssel, sőt a gyermeki lélek psychologiájával is 
foglalkozom, az ilyeneket építésre is alkalmasoknak tapasz-
talom, tehát használom. Ha pedig — a mit gyanítok — 
»az emberi nemzet megtartására megjelent Istent* és a 
Jézusban »a bűnbocsátó Istent* találja pápistás felfogás-
nak, azon csodálkozom; de ha talán pályamunkámat 
átdolgozva a jövő pályázatra is beadom, akkor is csak 



ezt írom, még ha e miatt újra elvetnek is. Mert én a 
Jézus Krisztust Pállal, a protestánsok nagy apostolával 
testben megjelent Istennek ismerem (I. Tim. 3 : 16.), ki-
nek ennélfogva egyedül áll hatalmában a bünbocsátás, ki 
maga a bűntől megváltó, egyszersmind bűnbocsátó Isten 
(Mt. 9. r. 6. v.; Mk. 2. r. 11. v.) Engem a Jézus Krisz-
tusról való hit csak így nyugtat meg; én ő róla ezt hiszem; 
e hitemet róla nyíltan vallom és tanításaimban mindenütt 
következetesen keresztülviszem s érzem, hogy én az evan-
gelium alapján állok. Ha talán a nt. urat nem jól értet-
tem volna meg, átdolgozandó munkám érdekében nagyon 
kérem, szíveskedjék e Lapban aggodalmaim felől e pont-
nál megnyugtatni. Egyebeket köszönettel felhasznál az 
»Üdvösség útja« szerzője. 

* Sch lauch Lőrinc Debrecenben. Schlauch Lőrinc 
bíboros szeptember 26—27-én bérmálni járt Debrecenben. 
A város nagy ovációkkal fogadta. Az üdvözlő küldöttsé-
gek sorában — merő udvariasságból — megjelent az ev. 
ref. lelkészi kar, valamint a theologiai és jogi akadémia 
képviselete is. Ez üdvözléshez most több irányú kommen-
tárt fűznek a kálvinista Rómában, annyival inkább, mivel 
tavaly a nagyváradi ev. ref. lelkészi értekezlet alkalmából 
hasonló udvariasságot nem tanúsított Schlauch bíboros. 
De mellőzve a kommentárokat, csak azt emeljük ki. hogy az 
említett küldöttségnek adott válaszában ismét hírhedt kö-
zépkori felfogásával és elveivel állott elő a bíboros. Azt 
mondá, hogy ezt a szót türelem törölni kellene az embe-
riség egymás közötti viszonyából és helyébe a szeretetet 
tenni. Mintha bizony a kettő ellentéte volna egymásnak! 
Vagy nem olvasta a bíboros Pál apostolnál: a szeretet 
mindeneket eltűr (I. Kor. Xlli. 7.). Hanem persze Schlauch 
bíboros a középkort akarná visszaidézni, a Peronne je-
zsuita szellemében, a ki fennen hirdette : Tolerantia reli-
giosa impia et absurda. Hogy ő így érez, annak folyto-
nosan adja tanújelét. 

* A gá lyarabok emléke. Szeptember 21-én volt 
egy éve annak, hogy Debrecenben özv. Hegyi Mihályné 
ajándékából a gályarabok emlékoszlopát fölavatták. Ez 
évfordulót a főiskolai ifjúság kegyeletesen ülte meg s elza-
rándokolt az emlékhez, hol az improvisált ünnepen szép 
számú közönség is jelent meg. Az ifjúság elénekelte a XC. 
zsoltár első versét. Kovácsy Kálmán I. éves theologus 
lelkes beszédet tartott, Jánosi Zoltán külföldi egyetemen 
járt ifjú pedig gyújtó hatású költeményt szavalt. E kegye-
letes tartozást ezentúl minden évben lerójja a főiskolai 
ijúság. Meg kell jegyezni azt is, hogy a Debrecen című 
lap ez alkalomra a kegyeletnek szánt számot adott ki, 
melyben egyebek között közölte S. Szabó Józsefnek a 
magyar hitvalló lelkészekről és annak állítójáról a Prot. 
Árvaházi Képes Naptár 1897-ik évfolyamában megjelent 
dolgozatát özv. Hegyi Mihályné és a gályarabok emlék-
oszlopának képével. 

* A m ü n c h e n i pro te s tánsok s z á m a a legutóbbi 
népszámlálás óta 48,104-ről 57,478-ra emelkedett. Az új 
templom elkészültével négy parochiára osztják fel a mün-
cheni egyházat, melyből három a három belvárosi temp-
lomhoz tartozand, a negyedik pedig a külvárosban épülő 
templomhoz. Úgy látszik, a németek valamivel előbb 
rájönnek a nagy egyházak több parochiára való felosz-
tásának üdvös voltára, mint mi. 

* Az a n g l i k á n e g y h á z evangéliumi irányú tagjai 
kérvényt nyújtottak be az alsó házhoz a rituálisták ellen. 
Kérvényükben arra hivatkoznak, hogy a miniszterelnök 
által kinevezett 34 püspökből 20 a romanisáló irány híve, 
a kik, a hol csak tehetik, hason gondolkozású lelkésze-

ket állítanak be. A római tanok így mind szélesebb kör-
ben terjesztetnek. Kérvényükkel ennek az aknamunkának 
akarnak határt vetni. 

* Az e v a n g é l i u m h o z t éré s napjainkban sem ritka. 
A mult év október havában dr. Vanoli franciskánus 
barát kilépett a római egyházból és protestánssá lett. Dr. 
Connor lelkész, a ki őt az evangéliumi egyház kebelébe 
átvette, 16 év alatt már 40 róm. kath. papot vett fel a 
protestáns egyházba. 

* B e l g i u m b a n a mi s sz ió - egyház júl. 13—16-án 
tartotta évi közgyűlését Lüttich mellett Nessonvauxban, 
a hol az ottani egyház ötvenéves fennállásának jubileu-
mát is ünnepelték. A misszió-egyház szép sikereket ért el. 
A mult év folyamán 500 új taggal szaporodott az 
egyház. 

Azokat a tisztelt olvasóinkat, a kik a Lapot 
megrendelték, de az árát nem küldték még be, 
valamint a Il-ik és III ik évnegyedről hátralékos 
előfizetőinket is, tisztelettel fölkérjük, hogy tarto-
zásaikat minél előbb kiegyenlíteni szíveskedjenek. 
Elmúlt az aratás, mit a megrendelők fizetési ha-
táridőül önkényt választottak. A ki október köze-
péig nem küldi be, attól kénytelenek leszünk postai 
megbízás útján hajtani be a tartozását, példányát 
pedig többé nem küldjük. Évnegyedes előfizetőin-
ket is felkérjük a IV-ik évnegyedi előfizetés be-
küldésére. 

A D A K O Z Á S . 
A kún-félegyházi egyesült prot. leányegyház 

imaház alapja javára a szétküldött gyűjtőíveken a követ-
kező ev. reform, egyházak adakoztak idáig: fogadják 
érette egyházunk nevében legőszintébb köszönetünket. 
Hódmező Vásárhely 5 frt, Mező-Túr 5 frt, Karczag 5 frt, 
Túr-Keve 5 frt, Szentes 5 írt, Kis-Újszállás 3 frt, Deés 3 frt, 
Hajdú-Nánás 3 frt, Doboz-Alcsúth 2 frt. Tápió-Szele 2 frt, 
Bűd-Szt-Mihálv 2 frt, Kis Marja 2 frt, Barka 2 frt, N.-Kún-
Madaras 2 frt. Szala-Szend 2 frt, Vaja 2 frt, Bihar-Nagy-
Bajom 2 frt, Hajdú-Hadház 2 frt, Nádudvar 1 frt 50 kr., 
Tisza-Földvár 1 frt 50 kr.. Szt-Benedek 1 frt, Szeretnie 1 frt, 
Balaton-Henye l frt, Cservenka 1 frt, Bodmér 1 frt, 
Imola 1 frt. Földes 1 frt, Nagy-Megyer 1 frt, Felső-Nyá-
rád 1 frt, Bács-Feketehegy 1 frt, Szilágy-Varsolcz 1 frt, 
Szovát (Hajdú m ) 1 frt, Pelsőcz 1 frt, Dad 60 kr., Szur-
dok 50 k r , Szatmár-Udvari 50 kr., Szent-János (Bihar 
megye) 50 kr., Némedi 50 kr., Asztély 50 kr., Csököly 50 kr., 
N.-Dobos 30 kr., Kis-Petri (Erdély)" 25 kr., Szabó Imre 
ref. lelkész gyűjtése Bihar-Udvariban 4 frt 50 kr., Kaba 
Dávidházi János gyűjt. 4 frt 46 kr., Kolpaszky György 
gyűjtése Szentesen 36 frt 52 kr., Soós Antal gyűjtése 
Bergenyében 12 frt 70 kr., Baksay Béla gyűjtése Nagy-
Kátán 3 frt 50 kr., Lukácsi Imre gyűjtése Kecskemé-
ten 300 frt. Összesen 435 frt 83 kr., azaz négvszázhar-
mincöt forint 83 kr. Szőke Antal, egyházi pénztáros. 
Lukácsi Imre, ref. b. lelkész. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
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IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
c i m z e n d ö k . 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , l i o v á a z e l ö f i z . és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara t 

F é l é v r e : 4 f r t 50 k r ; e g é s s é v r e : 9 / W . 

Egyes szám ára 2<> kr. 

Római katholieizmus és protestantizmus. 
Á főrend iháznak ez időszaki »utolsó« ülé-

^sén é rdekes incidens tör tént , melyet alig lehet 
megfontolás nélkül hagynunk. A feleket a hír-
hedt »Kanzel-paragraph<( t ü z e l t e ; a ko rmány 
propoziciója e lbukot t , s a mi fő, Magyarország-
nak két nagy hivatalos egyháza nyíltan pártál-
lást foglalt egymással szemben. 

Minket ebben a jelenségben nem a napi 
polit ika é r d e k e l ; szemünk, f igyelmünk inkább e 
két ha ta lmas históriai tényezőre irányul, melyek-
nek különbségei ú j ra foglalkozás t á rgyává kez-
denek válni, ú j r a kedvel t thémái lesznek az elmél-
kedők t áborának . 

A pro tes táns is hisz az örök ju ta lomban 
és bün te tésben — mondot ta Szász K á r o l y ; mi 
is is hiszünk, de nem í té lkezünk ember t á r sa ink 
fölött és nem kever jük a másvi lágot a politikai 
küzdelmekbe. Szép és derék észrevétel volt ez, 
mely h iggadt körökben nem fog élénk ha t á s nél-
kül e lhangzani . 

A római ka tho l ikus k lé rusnak néhány vezére 
el lenben a római papság hazafisága, becsülete 
é rdekében és szempont jából onto t ta érveit . A 
magyar ka thol ikus pap soha sem volt á r u l ó ; 
mindig m e g m a r a d t magyarnak , tehát nem érde-
mel megbecstelení tés t , nem érdemel szégyenpa-
ragrafus t . Es, vall juk meg, ebben is van igazság. 

Csakhogy a ké t fél között mégis volt egy 
kis különbség. Szász Károly bizton tekint a jö-
vőbe ; ő tudja , hogy a p ro tes t áns papság nem 
fog így szó ln i : »IIa ide meg ide nem szavaztok, 
elvisz benne teke t az ördög«, Sch lauchék pedig 
nagyon is jól lá t ják a maguk nyá jának egy részé-
ről az ellenkezőt. Ez a nyáj a Syl labus alapján 
áll, melyben ott van az a parányi tétel is, hogy 
az á l lamokban bűn ú j (azaz nem római kath.) 
kul tuszt engedélyezni . Ez a nyáj azt mondja , 
hogy övé az igazság, az élet, t ehá t egyedül az 
ő részén áll az isteni a lapú jog, s ha az állam 

nem az ő érdeke, meggyőződése szerint cselek-
szik, már ez vallási sérelem. Hiába kiál t ják felé-
jök : » Ugyan hányan vagytok, a kiknek az állam 
azt mondot ta : nem szabad gyónnotok, imádkoz-
notok, a pap előtt e sküdnötök ; ugyan kinek 
parancso l ta meg az állam, hogy az anyakönyv-
vezető előtt tö r tén t szerződést szentségnek higy-
je ?cc ők meg vannak sértve, ők igazságtalansá-
got szenvedtek, mivel az állam nem az ő hitök 
szer int igazodik. Ez az örök »non paciscor« volt 
— valljuk meg — a római kath. egyház legfőbb 
ere je ; a meggyőződésnek ez a ha ta lmas exclusi-
vitása, ez fogja föntar tani . Nagy, ha j tha ta t l an erő 
van benne, mint a vasfejű emberben , a ki nem 
enged körömszakadtá ig , a kinek h iába a rgu-
mentá lnak, a kivel ép azér t a t á r sa ságban senki 
sem bír semmire sem menni . 

Világos, hogy ily jel lemmel fö l ruházva össze 
kellet t ü tköznie az ál lammal, mely többé, a ve-
gyes vallású lakosság korában, sem római ka tho-
likus, sem más vallású nem lehet. A római egy-
ház ép ezér t — tessék csak elolvasni a pápás 
egyháziak munká i t — jóformán el lenségét lát ja 
az ál lamban, mely az ő megrövid í tésére tör, mely 
indi f ferent izmust hirdet , híveit e lragadozza. Oly 
egyszerű dolog ez, a v i szonyoknak oly szükség-
szerű fej leménye, hogy bámulni kel lene raj t , ha 
valaki meg nem ér tené . 

A p ro tes tan t i zmusnak lényege el lenben a 
szabadvizsgálódás, az egyéni szabadság, az egyéni 
meggyőződés tisztelete. »Óh, hogy gyakoro lná 
ra j tad Kálvin és L u t h e r az ő türe lmét!« fogják 
sokan kiál tani felém Seiffensteiner-féle jóindulat-
tal. De az efféle históriai reminiscenoiák keveset 
é rnek ily kérdésben . Kálvin ép úgy nem volt 
szent, mint L u t h e r ; mindke t tő e m b e r volt, az 
újí tók szokásos energiájával , néha erőszakossá-
gával, nagy elmék erejével, a melyek a chaosz-
ból kiérzik az igazságot; e lszántsággal fegyve-
rezve, mely őket az á ramla t élére helyezi. A 
múl tban, az eszme é rdekében tör ténhe te t t a k á r m i ; 



elég, hogy maga az eszme kifejlődött, ós egy ú j 
ko rnak lett gyökere, s az igazságot nem lehet 
okolni, hogy egyszer re nem lát ták a maga tiszta, 
szeplőtelen fényében, h a n e m ember i gyar lóságok 
ós szenvedélyek ködébe burko lva je lent meg a 
vi lágnak. A mai művel t p ro tes t an t i zmus ezen 
az a lapon áll. Ő az ál lamban, a modern állam-
ban a maga elvének é rvényesü lésé t tiszteli, vele 
bá t r an egybeforrhat . Az a pá r hitelv, mely az 
evangél iumokból ragyog, nem szorí t ja körül szel-
lemét, nem zár ja el úgy a más nyájbeliektől , 
mint a római ka thol ikus t az ő r enge teg dogmája , 
melyeknek ú tvesz tő jében aká rhányszo r a legte-
kinté lyesebb theologus sem bír eligazodni. íme : 
a p ro tes t áns gyülekezete/c — az egységes Rómá-
val szemben; a szabad meggyőződés, mely kisebb 
köröke t alkot az egyező emberekbő l a nagy tár-
saság el lenében, mely r idegen, a lkudozás nélkül 
ősi §-ai ra mutat , mondván : »ha tetszenek, jöjje-
tek hozzám, ha nem, Isten legyen t inektek irgal-
mas ; én e l lenségtek vagyok, mer t nincs igaza-
tok; mer t pá r to t ü tö t te tek Isten és az ő egy-
háza ellen.« 

Tényleg a római egyház, melynek bölcsője 
üldözések, az á l l amhata lommal vívott küzdelmek 
közt r ingott , soha sem is szűnt meg az ál lammal 
szemben állani. Egy se reg jogot r agado t t magá-
hoz, majd a világi rend fölé iparkodot t kerekedni , 
mint egységes v i lághata lom a fö ldkerekség fő-
u r a s á g á r a tört, s a nemzeteke t adófizetőjévé t ud t a 
tenni. A p ro tes tan t i zmus mind já r t kezde tben az 
evangel iumi szabadság elvét mondot ta ki, mely 
l a s sankén t a va l lásszabadság eszméjévé f inomult ; 
s távol m a r a d t a vi láguralmi tendenciáktól . 

Tudom, voltak, a kik egyformásí tásá t óhaj-
tot ták, sőt i lyenek — a theologusok közt — ma 
is ta lá lkozhatnak ; de ezek az u rak egyáltalán 
fé l re ismerik a p ro tes tan t i zmus természeté t , ü r e s 
á b r á n d k é p u tán fu tnak és a roman izmus kar ja iba 
kerü lnek . Uniformis p ro tes tan t i zmus egyszerűen 
fából v a s k a r i k a ; vagy legalább is ú j val lásos 
egység, új jelleggel, új szokásokkal , új t anokka l ; 
egy új katholicizmus, a réginek fönsége, nimbusa, 
mú l t j ában rejlő va rázsa nélkül ; mindenese t r e ú j 
alapelvvel, a melyet még senki sem fedezet t fel, 
a melyet csinálni nem lehet. A régit a viszo-
nyok s a t ényekben rejlő logika hozta lé t re ; az 
el lentétek tö rvénye; á m d e az ember i ségnek nem 
volt kielégítő a római tan í tás objektív i rányzata : 
k iemel te vele szemben a szubjekt ív meggyőződés 
nagy ér tékét , az egyformasággal szemben a sok-
féleség a lap já ra helyezkedet t . 

Eszünk ágában sincs, hogy a k á r a római 
kathol ikus , aká r a p ro tes táns elv elsőségéről 
vi tatkozzunk. Megkíserel ték ezt m á r sokan, köz-
tük nagy szellemű férfiak, a nélkül, hogy tár-

gyi lag végleges e r e d m é n y r e jutot tak volna. Ré-
szünkről megelégszünk az eseményekben rejlő 
következetesség megmuta tásáva l , mely a histó-
r iának legfőbb, legál landóbb törvénye. E lő t tünk 
világos, hogy a modern ál lam és a p ro tes tan-
t izmus végelemzósben, a lape lvükben rokonok, 
s a p ro tes t áns gyülekezeteknek, ha sa já t gyöke-
röket nem aka r j ák rombolni , a modern ál lamhoz 
kell csat lakozniok ; míg a roman izmus főkép a 
vegyes val lású te rü le teken, mind jobban a com-
promissumok, a pacifikáció t e r é r e szorul. A közép-
kor napja még nem alkonyul t le teljesen ; itt-ott 
az égal ja szélén fel-feltör még egy-egy sugara ; 
de — hiába hadakoznak ellene — a világtör-
ténelem nagy fényeinek logikáját megvál tozta tni 
nem lehet ; mi is követni fogjuk a Nyugatot , vagy 
he lyesebben: aka r juk , vagy sem, érezni fogjuk 
a megindul t á ramla tok hata lmát . 

Oly nagy tudományú , oly széles l á tkörű 
ember , mint Szász Károly, csodálatos lett volna, 
ha el nem találja azt az ál láspontot , melyet ré-
szére h iva ta lának hagyománya i k i j e lö l t ek ; de 
viszont ellenfelei is megál lo t tak a magokén. A 
harc, melyet vívtak, százados elvek ha rca — 
mindkét oldalon. 

Részünkről h iszünk a nagy ellentót meg-
oldhatásában , a tények logikájában. A római 
ka tho l ikusoknak észre kell venniök, hogy az 
állam nem lehet többé egy felekezetnek sem 
emissar iusa ; el kell ismerniük, hogy a mások 
meggyőződésének tisztelete nem egyenlő a ma-
gukénak sére lmével vagy megtagadásáva l . A világ 
ha ladni fog a maga út ján, s a régi hagyomá-
nyokból el fog hullani, a mi egyes időszakoknak 
volt szükséglete, typusa vagy foglalása. A rub-
rikák, a theologiai copfok elmúlnak, senkinek 
sem fognak kelleni többé ; de a mint a józan 
myst ica túlél te a scholas t ikának cifra szőrszál-
hasoga tá sa i t : az evangé l iumoknak tiszta, világos, 
inkább a szívre, mint a tévelygő észre alapítot t 
tanai, fönséges Isten- ember- ós e rényszere te te 
meg fog maradni , a míg egy e m b e r lesz a föl-
dön. A századok küzdelmei , szenvedései , vál-
ságai hozzájok vezet lek eddig i s ; ezután sem 
fog máskép tör ténni . —s. 

Sötét pontok. 
— Levelek a szerzetességről. — 

I. 
Tisztelt k isasszony! Ön egy probléma megoldását 

kívánja tőlem, a melyben, mint mondja , sokan, sőt a 
legtöbben alig látnak egyebet botránkoztató dolognál; de 
a mely minden valószínűség szerint mélyebbre nyomuló 
valami, semmint a sokaság gondolná. Igaza v a n ; az 
emberek általán szeretnek, megszokott formák szerint, 



kellő gondolkodás nélkül ítélni, s hajlandóbbak mások tet-
teiben rosszat, mint jót találni. Mi sokkal önzőbbek va-
gyunk, mint kellene, s valamivel több alaposságra volna 
szükségünk, mint a mennyit legtöbb esetben mutatunk. 
Eléggé hirdetjük a felvilágosodott voltunkat, röstelnők, ha 
nem látszanánk moderneknek; s mégis akárhány tekin-
tetben igazságtalanok vagyunk saját elveink iránt. A kö-
zépkorból kilábaltunk; de épen nem lehet tagadni, hogy 
a középkor unokái vagyunk: intézményeink, nézeteink 
még nagyon sokban mult századok béklyói közt forognak. 

Távol van tőlem, hogy az öngyilkosságot ne valami 
nagy rossznak tar tanám; de úgy hiszem, alig van em-
berietlenebb dolog, mint a szegény öngyilkosoknak ride-
gen való elítélése, pokolra kárhoztatása. Az én szemem 
ügy veszi észre, hogy sok »bűn« van, melyet inkább sze-
rencsétlenségnek kellene mondanunk, és sok feltűnő, meg-
rágalmazott cselekedet, a melyet meggyőződésünk, elveink 
szerint hallgatagon, sőt helyeslőleg kellene tudomásul ven-
nünk. Az emberek azonban, mint mondottam, nem ritkán 
elavult formák, megszokott jelszavak után indulnak, és 
csak — de ez már a természet gyarlósága — igen keve-
sen gondolkoznak. 

Higyje el, cseppet sem csodálkozom, hogy az ön 
kedves nagynénije nemrég szörnyű megbotránkozással 
ment haza s beszélte el, hogy nagytiszteletű fráter K. J. 
levetette a csuhát, hitet cserélt s közönséges embernek 
állott. A jó nagynéni nem volt bizonyára az egyedüli 
megbotránkozó, s merem állítani, ha az ő társait, a szi-
gorú erkölcsbirákat. összeolvasná kegyed, meggyőződnék, 
hogy néhai Fr. K. J-nak sokkal több a szapulója, mint a ki 
így szól: »Ez az ő dolga, s bizonyára nem ok nélkül 
cselekedett, a hogy cselekedett. Sokan tesznek ily lépése-
ket hitványságból, alacsony célokból; de ugyanannyian 
lehetnek a jók, a nemesek, sőt a szerencsétlenek is*. 
Szóval, kisasszony, az ön pártja rettenetes kisebbségben 
maradna, s önt — szabadelvű nézeteiért — néhai Pius 
pápától kezdve, le a plébános úrig, sőt a harangozóig s 
harangozónéig csaknem mindenki kárhoztatná. 

Mert az emberek igen sokszor emlékeznek a régi 
költőre, kinek szavai szerint a jóravaló és szilárd férfiút 
a földindulás nem ingatja meg; és azt hiszik, rossz em-
ber, a ki elveit szegre akasztja. Ok olyannak tekintik 
az embert, mint a fenyőfa, mely soha sem terem mást, 
mint tíílevelet, és a míg él, megtartja fenyő mivoltát. Ön 
kisasszony, látni fogja, hogy ennek a tomboló, zajos tö-
megnek nincsen igaza, s részemről mondhatom, hogy a 
világon sohasem volt egyetlen két avagy négylábú állat 
sem, mely éltes korában másként ^gondolkodott* és cse-
lekedett volna, mint előbb; s hogy az okos ember ép 
ezért halad, mivel meggyőződését, világnézletét, tapaszta-
latai, elmélkedései folytán napról-napra tökéletesíti, vál-
toztatja. Az emberek közt jól vallja Kemény, valóban 
senki sincs talán, kinek szellemvilága időfolytával csupán 
bővülne s gondolkodása újabb és újabb irányba ne tere-
lődnék; s a történelem tanítja, minél finomabb, érzéke-
nyebb a lélek, annál több változáson megy keresztül. 

Tunya, tompa eszű nemzedékek, kikben alig mozdul a 
vér, szinte nyom nélkül enyésznek el, mint a barom, 
mozgékony temparamentumok korában reformok állnak 
be, régi meggyőződések sutba kerülnek, űj idő keletkezik, 
s mindenki tudja, kik használnak többet a haladásnak: 
ezek vagy amazok ? 

Plató ép oly apostata volt, mint Aristoteles vagy 
Sokrates, Descartes ép úgy, mint Kant, Vergilius ép úgy, 
mint Dante s mindaz, a ki a világon valami újat kezdett; 
ők mind valami régi hitvallással, meggyőződéssel szakítot-
tak, s nélkülök az emberiség az ősi vadság sötétségé-
ben ülne-

Ön, kisasszony bizonyára nem foglalkozik politiká-
val, s úgy e szempontból a »változásoknak* eme theo-
riáját épen nem szükséges fejtegetnem. Ön látja, hogy az 
ember világnézlete, meggyőződése változhátik; sőt kime-
rem mondani, kiválóbb szellemeknél okvetlen változik, 
okvetlen változnia kell. 

Azt fogják mondani, helyes; ámde itt nem annyira 
a változásról, mind annak módjáról van szó. Azt fogják 
mondani, hogy a kevésbbé helyeset a helyesebbért elhagyni 
szabad, sőt kötelesség; de nem áll a dolog viszont is egy-
szersmind, és ez valóban derék egy törvény volna, föl-
téve, hogy alkalmazása ép oly könnyű, mint kimondása. 
Csakhogy itt van a bökkenő. Maradjunk a vallás kérdé-
sénél s nyissuk ki a szemünket. íme, a római pápa azt 
hirdeti, hogy nála van az igazság. Ámde a zsidók csak 
oly régen foglalkoztak a bibliával, és senkinek nincs joga 
föltenni, hogy az összes zsidó tudósok, csupa esztelen 
férfiak vagy csalók lettek volna, vagy hogy a most élő 
rabbik tudás és becsületesség dolgában mind elítélésre 
érdemesek; s ők ismét az igazság letéteményeseiül vall-
ják magukat. Az orthodox keresztyénségnek valóban sok 
mártírja volt; de Huss nem lépett-e űj tanaiért a meg-
győződés tiszteletre méltó hevével a máglyára? A művelt 
protestáns nem kevésbbé ragaszkodik hitéhez, mint a katho-
likus, és ez így megy tovább . . . tovább . . . Ön látja, 
hogy minderről szó sem lehetne, ha valaki föltalálná a 
bölcsek kövét, ha az az igazság oly természetű volna, 
mint a »kétszer kettő = négy«; ha nem éreznők lépten-
nyomon, hogy a theologia folyton következtetésekkel dol-
gozik, melyeknek fogalomsorozatában igen sok űr tátong; 
ha nem venné észre mindenki, hogy a vallási meggyőző-
déshez mindig valamicske hivés szükséges, ez pedig sok 
mindentől függ. Az ember, ha szeret valakit, annak in-
kább hajlik a szavára, mint a kit gyűlöl; egy tiszteletre 
méltó életű egyénnek mindenki örömestebb ad hitelt, mint 
egy kevésbbé példásnak, s bizony hiába prédikálják néme-
lyek, hogy »ne a mit teszünk nézzétek, hanem a miket 
mondunk*: egy tudósnak jogában áll így szólani, elmond-
hatjuk mindezt szépen oly dolgoknál, erkölcsi szabályok-
nál is, melyeket az ész felfog, belát; de a dogmaprédi-
káló, hittitkok hirdetője máskép cselekedjék. Ön ismeri 
Jézus életét; nincsen abban semmi ilyes; ő így szólt: ez 
így és így van; higyjétek nekem és cselekedeteimnek; és 
tanítványai, látva e nagy, e soha embertől el nem ért 
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jellem tökéletességét, hisznek neki, mert csodálják, sze-
retik, tárt szívvel fogadják szavait. Ámde köztök is akad 
kivétel; a zsidó nép összességét az ő szava sem változ-
tatta át, s kereszten végezte életét, melyhez foghatót a 
a világtörténetben soha senki nem élt. Vagy más példát 
hozok. Vegye ön elő Európa térképét, s húzza meg átlag 
a . vallások elterjedésének fő vonalait. Látni fogja, mint 
különülnek szét a fajok, a temperamentumok, aztán a 
műveltség. Északon a puritán protestantizmus, délen pom-
pázó katholicizmus; Keleten tarka keleti vallás. . . . És 
ezek az emberek — többé-kevésbbé — mind meg van-
nak győződve a maguk igazáról! . . . Pedig az igazság 
csakis egy lehet. De hol van a z ? Ki mondja meg? 

Emlékeztetem önt valamire, a római egyháznak 
egyik alapdogmájára , mely a malasztról, az isteni kegye-
lemről szól. Ebben a t anban benne van az, hogy sok 
jócselekedetet az ember különös isteni segítség nélkül is 
végezhet; teszem, ha ön megkönyörül egy koldúson és 
alamizsnát ad neki, vagy ha szüleit szereti; más jócsele-
kedetekhez azonban különös isteni segítség szükséges, és 
ilyen a hit, mely a megvilágosító és a szivet á tható isteni 
kegyelem, segítsége, hatása alatt támad. Ezt a kegyelmet 
senki sem szerzi, senki meg nem érdemli, hanem — mond-
ják a theologusok — ingyen kapjuk, Isten jóvoltából. Péter 
vagy Pál nem nyeri meg ezt a kegye lme t : az ő lelki 
gyarló szemeik nem láthatnak tisztán, az ő szívok nem 
emelkedhetik kellő magasra, ők nem hihetnek igaz, Isten-
nek tetsző hittel. Igaz, mondják , Isten ezt a kegyelmet 
senkitől sem vonja meg, a kiben a jóravaló törekvés 
megvan, helyes, de maga a tan világos bevallása, hogy 
a hithez a tudatos meggyőződésen kívül egyéb is kell, 
hogy a vallást nem lehet világosan, meggyőzően bebizo-
nyítani, mint valamely tudományos tételt, hogy a vallás 
alapja egyéni meggyőződés. Ön meg van győződve, hogy 
a mit hiszen, való igaz; és más nem kevésbbé kardos-
kodik a maga igazsága mellett. 

Ebből folynék a türelem nagy elve, az újkor ma-
gasztos eszméje, mely ember és ember közt lerontja a 
meggyőződések különféleségének választó falait. A kor-
nak nem volna szabad többé visszatérnie a századok 
előtti állapotba, és senkinek sem kellene arra törekednie, 
hogy mást oly vallási meggyőződés törvényei alá kény-
szentsen, melyről ez tudni nem akar. Éljen kiki a maga 
subjectiv meggyőződése szer int ; senki se alkalmazza önzé-
sének t irannismusát egyebekre, ez a szabadság princí-
piuma. Erkölcstelen vallási rendszernek semmi létjoga, de 
magunkéval ellenkező dogmatikus meggyőződéseket szabad 
helyteleneknek tartani, de gátolni, sérteni, rideg külső 
intézkedésekkel üldözni soha. 

Kegyed látja, hogy kissé összeütköztem a Syllabus-
sal, mely anathémat kiált, a r ra a tételre, hogy »minden 
embernek szabadságában áll azon hitet követni s vallani, 
melyet igaznak tart« és kárhoztat ja , hogy némely pápista 
országokban megengedték, hogy a bevándorlott emberek 
bármely vallási kultuszt nyilvánosan gyakorolhassanak, 
de nem tehetek róla, nem kívánhatom vissza a közép-

kort. inquisitoraival, veszekedésével, hatalmaskodásával. s 
jobban szeretem hazámat , hogy sem egy nagy utópiáért bor-
zasztó zavaroknak áldozatául óhaj tsam. Az igazság győzni 
fog az eszmének örök erejével, s akkor hiszem, lészen 
egy akol és egy pásztor, de ezt a pillanatot erőszakos 
intézkedésekkel siettetni nem lehet. 

Elítélem-e tehát fráter K. J.-t, csak azért mert 
»hitet cserélt?* Ön látja, kisasszony, hogy távol van tőlem. 
Ö legyen meggyőződve saját lelke szerint ; részemről 
inkább bizonyos objektív jelenségekre óhaj tanám figyel-
memet irányozni, melyek fráter K. J. és folyton szapo-
rodó társainak lépéseihez bizonyos tekintetben kulcsul 
szolgálhatnak. Kövessen, ha kedve van hozzá ; egy világba 
vezetem, mely régen itt van közöttünk, a nélkül, hogy 
valaki igazán fölfedezte volna: a szerzetesi élet v i lágába! 

(Folyt, köv.) R- K-

I S K O L A Ü G Y . 

Tanévet megnyitó beszéd. 
Tartatott H.-M.-Vásárhelyen 1896. szeptember 6-ikán. 

(Folytatás és vége.) 

Kedves növendékek! Kétségtelen, hogy az utóbbi 
évtizedek tettre ébredése egész nemzetünket nem kis mér-
tékben átalakí tot ta ; keleti fajunk kényelmes közönyössé-
géből sokat levetkőztünk; és ha a távol Csendes Óceán 
valamely félreeső szigetén élnénk, egyelőre talán ennyivel 
is boldogulhatnánk: de itt a lázasan munkás Európának 
szivében, a legműveltebb népek forrongó versenyében, ha 
igazán élni akarunk, két kézre, megfeszített izmokkal kell 
dolgoznunk. És itt nincs megállapodás. Haladnunk kell a 
j e lenben; a visszamaradás életölő tespedés, a pangás 
egyenest kora, dicstelen halálunk lenne. Szokjátok meg 
tehát már a hajlékony gyermekkorban a munkát , ifjú 
korotokban szeressétek meg a lankadat lan tevékenységet, 
hogy munkaedzett férfiak lehessetek. Ha a jelen munkás 
harcosokat vár, a jövő még inkább ilyeneket követel; 
különben a népáradat elcsap fajunk felett és ronda iszap-
jában eltemet, a melyből nincs fel támadás. Csak rendü-
letlen szorgalom és munkásság biztosíthatja az új ezredév 
sikerét és tisztességét. 

Ámde Vörösmarty epigrammja második sorában az 
erényt tünteti fel olyanul, a melyen a sorsnak nincs 
semmi hatalma. Az üj ezredév nemzedékének erényesnek 
kell lennie. Terebélyes nagy fa az erény, a mely a sok ága-
zatban árasztja ki gályáit ; én egy szóban : a szeretet magasz-
tos érzelmében óhajtom összefoglalni valamennyit . A szeretet 
a legfönségesebb érzelem: teremtője, fentartója és éltető lelke 
mindannak, a mit az emberiség kezdet óta mint nagyot 
és dicsőt magasztal . Kedves növendékeink! Teljesedjetek 
meg a szeretet lelkével. Szeressétek Istent, a végtelen 
jóságú mennyei atyát , a ki maga a csupa merő szeretet. 
Szeressétek szülőiteket, a kiknek első és utolsó gondola-
tuk, fáradalmaiknak végső célja egy: a ti boldogulástok. 
Midőn alusztok : álmaitok fölött v i r rasz tanak; midőn beteg-
ségben nyögtök: veletek szenvednek. Hány csöndes órájokra 
borul, mint sötét felleg, az aggodalom jövőtök miatt ? Mily 
lemondással fáradoznak, hogy mindennapi kenyereteket, 
ruhátokat , tanulástok eszközeit, maguktól gyakorta a leg-



szükségesebbeket is megvonva, előteremthessék. És mind-
ezek fejében nem kívánnak mást, minthogy első sorban 
saját boldogságtokra, erkölcsben tiszták, ismeretben és 
tudományban bővölködők legyetek. Ti, gyermekeim, el sem 
tudjátok képzelni a szülők szeretetének végtelenségét; nem 
értitek, hogy annak ismeretlen mélységében mennyi drága 
gyöngy terem. Látni kell a szeretet ama lángoló tüzét, 
a mely a boldog édes anya szeméből elosugárzik, ha sze-
relme magzatát a legelsők sorában tündökölni, ha annak 
Isten és emberek előtti kedvességét tapasztalja. És mégis 
hányadik szülőnek adja meg jó sorsa azt a nemes büsz-
keséget, hogy. mint a Grachusok anyja, a római Cornelia 
az anyai önérzet boldog örömével mutathasson gyerme-
keire : »Ezek az én ékszereim!«-Ellenben hányan lehettek 
csak a ti soraitokban is, a kik a gyermeki, vagy ifjúi kor 
könnyüvérüségében, talán midőn nem is akarják, midőn 
nem is gondolják, szaggató keserűséggel töltik be a szülői 
szivet, sőt léha pajzánsággal űznek gúnyt esetleges gyarló-
ságaikból vagy törnek hálátlanul vagyonuk, sőt életök ellen 
is. Fájdalom, nemcsak a kegyes Noénak valának csúfon-
dáros gyermekei, ma sem hiányzanak az Absolonoh, a kik 
pártot ütnek az ellen az apa ellen, a ki keservesen meg-
siratja hálátlan gyermekét. Kedves növendékeim ! nektek 
ne legyen más becsvágyatok, minthogy kedves szülőitek-
nek ékszerei legyetek! 

Szeressétek és tiszteljétek tanáraitokat, Isten és szü-
lőitek után erkölcsi és szellemi előhaladástok, emberré for-
máltatástok egyik legfőbb tényezőit, legönzetlenebb mun-
kásait. Tanáraitok értik és érzik hivatásukat, rendelteté-
süket; épen nincs szükségök reá, hogy hivatásuk értékét 
és fontosságát ezúttal taglalgassam; ha mégis röviden 
érintem; rátok való tekintetből teszem. Ha egykor számot-
tevő munkás férfiak, talán a társadalom jelei lesztek; ha 
jóllét, avagy hatalom jut majdan osztályrészetekül: Isten 
segítsége, szüleitek áldozatai és saját törekvéstek után 
legelső sorban nekik köszönhetitek. Az a nemes tűz, a 
mely lelketeket már most, még inkább a jövőben hevíti, 
első szikrájában az ő szívok melegéből pattant k i ; azok 
a fenkölt eszmék, a melyek agyatokat eltöltik, azok az 
erkölcsi igazságok, a melyek tetteiket irányozzák: mind 
az ő általuk elhintett magvakból nyerik első csirájukat. 
Ők azok, a kik az érzelmek lenge gyermekéből, az indu-
latok ingatag ifjából önálló és jellemszilárd férfiút terem-
tenek. Mennyi törődés, lemondás, mennyi önmegtagadás 
és eröfeszítő munka k^ll ahhoz, hogy hibáitokat szeretet-
tel elnézve, a megtántorodottat a jó útra vezéreljék, a 
gyöngét erősbítsék, a félénket bátorítsák, a könnyelműt 
magábaszállásra bírják, a hanyagot a szorgalomnak meg-
nyerjék ; mennyi bölcseség kell ahhoz, hogy a kin a jó 
szó és atyai intés nem fog, a szeretet szigorával az igaz 
útra tereljék, miként a gondos kertész a fattyúhajtásokat, 
türelemmel lenyesegessék. És mert ők is emberek, talán 
egyben-másban fogyatkozások rabjai : legyetek azok iránt 
szeretettel elnézők és ne legyen egy sem közületek, a ki 
azokat talán túlozva, gúnynyal illesse. Durva ízlés, vas-
tag tiszteletlenség és rút hálátlanság jele az. Odaadóan 
szeressétek és tiszteljétek tanáraitokat! 

Tiszteljétek és becsüljétek meg az öregehet. >A vén 
ember előtt fölkelj és az ő orcáját megbecsüljed«, így 
szól az írás. Nagyszámú évek súlya nehezedik az ő meg-
tört vállaikra. Megértek sokat, láttak, tapasztaltak édeset 
és keserűt. Mint királyi kincses ház ritkaságokkal: elméjök 
is sokat bővölködik a tapasztalás kincseivel javulásunkra 
és okulásunkra. Mint az ős századok omladéka, a mely 
annyi ádáz viharral megküzdött, a csodálat és tisztelet 
érzelmét kelti fel a szemlélőben: őket is a kiállott viszon-
tagságok avatták fel becsülésünk és tiszteletünk tárgyává. 

Tiszteljétek és becsüljétek meg őket! Nem elég úgy cse-
lekednetek, mint az athénei ifjak tették, a kik megtapsol-
ták a színházban a spártai követeket, a miért az öregek 
előtt ülőhelyeikről felállottak, de magok nem cselekedték 
azt. Isten elleni vétség az öregek kigúnyolása; az Isten 
medvékkel tépette szét a bétheli gyerkőcöket, a kik az 
Úr prófétáját pajzán gúnynyal illették. 

Szeressétek tanulótársaitokat. Közös a cél, a mely 
felé törtök, közösek az eszközök, a melyekkel boldogulás-
tokát munkáljátok; az iskola igazi köztársasága nem is-
mer vagyoni vagy születési különbséget, ledönti a vallási 
és nemzetiségi válaszfalakat. És ha van, ha lehet mégis 
tanuló és tanuló között különbség: az egyedül a szeplő-
telen erkölcs, a föltétlen rendszeretet, a lankadást nem 
tűrő szorgalom, az ismeret gazdagságának nemessége lehet. 
Testvérek vagytok, azoknak kell lennetek. »Ez az én pa-
rancsolatom, hogy szeressétek egymást«, mondja az Idve-
zítő, »mint én szerettelek titeket*. Segítsétek egymást 
tiszta testvéri szeretettel. Az erős gyámolítsa a gyöngéb-
bet ; az élesebb eszű utasítsa a kevésbbé fogékony elmé-
jf í t ; a tiszta erkölcsű nemesítő példájával épitse az inga-
dozót. Arany idő a tanulói életkor. Összejöttök az édes 
haza különböző vidékeiről és a közös törekvés összefor-
rasztja azokat, a kik sohasem látták egymást és nem 
ritkán két teljesen idegen sziv megköti azt a legnemesebb 
viszonyt, a mely erősebb a vasnál, keményebb a gyé-
mántnál és drágább az aranynál : az életboldogító barát-
ságot, a melyben egy hosszú élet boldogságára kiható 
benső viszony szövetségét kötik meg. »Szeressétek egymást 
ne csak beszéddel és nyelvvel, hanem cselekedettel és 
valósággal*, mondja az apostol. Gúnynév, szitokszó egy-
másra ne fertőztesse ajkaitokat, a tettleges bántalmazás 
távol legyen tőletek. Sőt tartsatok szorosan össze Az 
összetartás boldogulásunk egyik sarkpontja a családban, 
a társadalomban, még inkább a nemzetek életében Ne-
künk magyarokul, a kiket a pártoskodás annyiszor sodort 
már a sír szélére, van arra legtöbb szükségünk, hogy 
vállvetve támogassuk egymást a béke ölén, egymás testét 
fedezve a harcok förgetegében. A szeretetegyesítette erő, 
mint a mesebeli vesszőcsomó, megtörhetetlen. »Új paran-
csolatot adok nektek, hogy egymást fszeressétek; a mint 
én szerettelek titeket — mondá az Úr Jézus tanítványai-
nak — úgy szeressétek ti is egymást!* 

Szeressétek a jó rendet. Nincs állás, nincs foglal-
kozás, a melyben a jő rend főkellék ne volna; egyenes 
dísze pedig a tanulónak. Szivem szerint óhajtom, ne legyen 
a mi iskolánknak oly növendéke, a ki idején és pontosan 
ne végezné kötelességeit: a ki szép rendben ne tartaná 
minden dolgát. Az az én tanítványom, a kinek rendben 
van öltözéke. Nem az új és drága, de hanyagul viselt 
öltöny, hanem a bár szegényes, de rendben levő öltözet 
dicséri a jóravaló gyermeket és fiatalt. (Nem szégyen a 
foltos ruha sem, de szégyent hoz az a ruházat, a mely-
nek könyöke virít, a melynek gombjai hiányzanak, a 
melyen hetes por és sár ver foltokat.) Legyen a tanuló 
ruházata rendes és tiszta; erős hatása van mindenkire 
az első benyomásnak. Legyenek az én tanítványom könyvei 
tiszták; rajzai és füzetei gondosak, ne rondán pecsétesek, 
széttépettek, összegyűröttek. Fájdalom, sok tanítványom 
könyveiben a hány levél, annyifelé áll, összefirkálvák, 
szennyesek annyira, hogy a jóízlésű ember kezébe sem 
vehetné. Hány van közöttetek olyan, a kinek a tanóráján 
hiányzik a tintája, tolla, avagy ra jzónja? Hány felejti 
otthon épen azt a könyvét, a mire közvetlen szüksége 
van. És ilyenkor aztán vagy pironságoí kénytelen elszen-
vedni. vagy hazugsággal mosni ki magát, En pedig azt 
mondom nektek, hogy a ti ajkaitokról hazugság ne szár-



mazzék. Nem ösmerek gyávább, jóravaló, művelt if júhoz 
méltat lanabb bűnt a hazugságnál. Szóljatok mindig igazat, 
még károtokkal is. 

Ékeskedjetek az engedelmesség lelkével, »Jobb az 
engedelmesség az áldozatnál*, mondja a Szentírás. Nincs 
nemesebb látvány a szófogadó gyermeknél, kedvesebb 
jelenség, mint a rendnek önkényt hódoló, engedelmes ifjú. 
Az a jó gyermek, a ki parancsszóra nem várva, az áldott 
szülők, a tanárok egy szeme intésére tettre siet ; az a 
derék és okos ifjú, a ki legyőzve legédesebb vágyait, zúgo-
lódás nélkül él tanulói tisztének. Ellenben a dacos és 
zúgolódó, a jónak cselekvésében és tiszte teljesítésében 
késedelmes gyermek és ifjú méltatlan tanulói állására, érde-
metlen a szülői ház és iskola áldására. A jó Isten kegyelme 
nem nyugodhatik az oly ifjún, a ki szülői, tanítói és az 
érdemesek iránt nem hozza meg az engedelmesség önkény-
tes adóját. 

Az engedelmességgel határos tanulói erény a külső-
belső illendőség. A tanulói pálya, mondám, a legnemesebb, 
fölvezethet a legmagasabb polcig; tőle mindenki külső 
ügyességet, tar ta lmas simaságot, tettben és beszédben illen-
dőséget kiván. Semmi sem is bánt inkább, mintha az én 
taní tványom szóban, vagy tettben nyers, avagy ügyetlen, 
faragatlan vagy erőszakos. A mi más pálya if júságánál 
elnézésre, beszámításra talál : a tanulónál erősen számba 
megy; a mi amott helytelenség, itt durvaság. Legyen az 
én tanítványom szülőivel, elöljáróival, férfiakkal, avagy 
nőkkel szemben, valamint öltözetében tiszta; magatar tá-
sában nemes : úgy szavaiban választékos annyira, hogy 
egész lényéről lesugározzék pályájának mélyen érzett tisz-
tessége és méltósága. 

De legyen elég! Kedves tanítványaink, édes reményei 
a bizonytalan jövőnek! Ékeskedjetek minden hazafiúi és 
emberi erénynyel, hogy méltó harcosai lehessetek a jövő 
ezredév munká jának és küzdelmeinek. Isten leheljen erőt 
lelketekbe és kitartást karjai tokba magasztos hivatástok 
betöltésére! A jó Isten áldó szeme nyugodjék hazánkon 
és városunkon, ez egyházon és tanintézeten és ennek 
minden jóakara tú barát ján. 

Futó Mihály. 

TÁRCA. 
A hatodik presbyterianus kongresszus. 

(Folytatás.) 

VI. 
Szerdán június 24-én a kongresszus a napjainkban, 

különösen »égetőkké* vált kérdésekkel foglalkozott, még 
pedig előbb elméleti részükkel, minek mély jelentősége az 
egyházi és keresztyén életre félreismerhetetlen. E kérdések 
a modern apologétikára és kritikára vonatkoznak. 

Az első előadást Mac Vicar dr. principális tartotta 
»a bölcsészet viszonyáról a theologiához*. Értekező a két 
tudomány együvévalóságát ugyan nem akar ta tagadni, 
de bebizonyítani igyekezett, hogy mindkettőnek egymástól 
teljesen függetlennek kell lennie. A hit tudomány tárgya 
egészen más forrásból ered, mint a bölcsészeié: emez 
pusztán emberi gondolatokkal foglalkozik, amaz isteni 
kinyilatkoztatásból merít. A theologia persze köszönettel 
tartozik a filozófiának, a miért az emberi észt iskolázza, 
tehetségeit kifejleszti, a r ra képesíti, hogy a lényegest a 
lényegtelentől megkülönböztethesse és így mindenféle ba-
bonától távol maradhasson, melybe a theologia különben 
merülhetne. Ki a theologia széles mezején gyümölcsözően 

akar munkálkodni, az köröskörül szabad legyen, hogy 
min ién oldalról kapjon világosságot; itt a filozofia helye-
den alkalmazva jó szolgálatot tesz, mert élesíti az ítélő-
képességet s általa szabadabban nézhetünk a tényekkel 
szembe. Be kell azonban vallanunk, hogy a bölcsészet a 
a theologiát tévútra vezetheti, midőn pl. a metafiziku-
s >k a bibliai tények és igazságok helyébe elméleteket s 
hypothesiseket állítottak s azokat vallástétellé akarták 
emelni. Valamint a középkorban, úgy napjainkban is a 
két tudomány összeütközéseinek tárgyai oly bölcsészeti 
állítások, melyek még a puszta emberi gondolkodás előtt 
sem állhatnak meg. És itt előadó élesen és nagy szak-
értelemmel kelt ki a mai materialista tudomány ellen, a 
miért az oly határozottan fellép, és mégis csupán be nem 
bizonyított és be nem bizonyítható postulatumokat állít 
fel. Természettudósaink úgy tesznek, mintha az erkölcsi, 
szellemi és anyagi világ jelenségeit már felderítették volna, 
de közelebbről tekintve azt látjuk, hogy ez semmi esetre 
sem igaz, hanem mindenütt puszta feltevések alapján 
haladnak. A fejlődés tanát a vallási élet terén is alkal 
mázták, ámde ez csak a pogányoknak, buddhistáknak és 
a Chicagóban megtartott vallások parlamentje bámulóinak 
tetszhetik, mert egészen világos, hogy a keresztyénség nem 
emberi »továbbfejlődésen« alapszik, hanem isteni kinyilat-
koztatáson s ezért a többi vallásokkal egy színvonalba 
teljességgel nem helyezhető. A mi a pantheismust és egyéb 
bölcsészeti okoskodást illeti, a közelebbi megvizsgálás azt 
bizonyítja, hogy ezek tar thatat lanok és az í rás szerinti 
theologiával össze nem egyeztethetők. Szóval az idők folya-
mában bebizonyosodott, hogy emberi bölcsességgel Istent 
felismerni nem lehet. Ezért balgaság, mondhatnók, bűnös 
tudatlanság a bukott embernek filozofiát prédikálni a tiszta 
evangelium helyett, melyben egyedül van isteni erő és 
isteni bölcseség mindazok számára, kik benne hisznek. 

A »bibliai kritika módszeréről« a glasgowi egyesült 
presbyterianus egyházak lelkésze, Kidd dr. beszélt. Tel-
jesen elismerte a kritikai vizsgálódás fontosságát és szük-
ségességét a bibliai könyvek szerzősége és megírásuk 
körülményeire vonatkozólag. E vizsgálatok különböző ered-
ménynyel járhatnak, jár tak már eddig is, a miért helyte-
len a »kritikát* általában azon bizonyos elméletekkel 
összetéveszteni, melyeket egyes bírálók és iskolák felállí-
tottak. Ily kritikai vizsgálódás szükségét azok a nehézsé-
gek indokolják, melyek a figyelemmel és gondolkodással 
olvasott bibliai szövegben felmerülnek; másrészt szerzőjük 
megállapításánál sem lehet külső tanúbizonyságokra hivat-
kozni. Áz eredményt magából, az írások gondos tanul-
mányozásából kell levonni és fődolog megállapítani, hogy 
ezek vájjon összhangzanak e egymással, és a bibliai elő-
adásnak, mint összefüggő egésznek szellemével. A köny-
vek egységessége és szerzősége már sokkal kisebb fon-
tosságú, mint a hogy közönségesen hiszik. Vegyük pl. a 
Pentateuchot . Nem az a fődolog, hogy Mózes írta-e, hanem 
hogy igaz-e, a mi Mózesről állíttatik. A megírás korát 
illetőleg kívánatos ugyan azt .lehető legpontosabban meg-
határozni, de belőle az egyedül elmondottnak értékére 
nem következtethetünk. Főkérdés mindenütt a Szentírás 
megbízhatósága. Itt egészen történetileg kell eljárni. A 
következtetés eredménye folyjék a tényekből, ne legyen 
előre felállítva és a tenyek azután utólag beléerőszakolva. 
Nem szabad továbbá azt gondolnunk, hogy ha egyszer 
egy törvényt kihirdettek, azt a nép mindig lelkiismerete-
sen és gondosan megtartotta. Ha valamely szokást bizo-
nyos korszakban nem is követtek, azért lehetséges, hogy 
az előző korban elrendelték. Ha bizonyos dolgok vala-
melyik könyvben nincsenek megemlítve, abból nem követ-
kezik, hogy az illető korban nem is voltak használatban. 



Ugyanazon időből különböző értesítéseknek sem kell egy-
mást szükségképen ldzárniok. ha különbözőt is tartalmaz-
n a k ; hallgatásból helytelen nemlétezésre következtetni. 

Hogy egy történet szavahihetőségét annak összhang-
zásából megítélhessük az esemény általános lefolyásával, 
széles látókörbe kell helyezkednünk, a helyett, hogy a 
szöveg apró részleteire szorítkoznánk. A kritika célja az 
Istentől adott szavak »felfedezése*, hogy ez úton az in-
spirált történetet is megértsük. Mert ez a fontos: belátni, 
hogy mit tett Isten az emberek közt, emberek által és 
emberek számára ; megismerni a kinyilatkoztatást, mit 
Isten önmagáról adott, és gondoskodását az emberiség 
szellemi szükségleteiről. Ezeket a dolgokat csak úgy lehet-
séges megérteni, ha visszatérünk a sugallt szóra, melyet 
megállapítani a kritika főfeladata. Tény azonban, hogy a 
kritikusok sok különcségei engednek meg maguknak, és 
nem mindig óvatosak : elhamarkodott és gondatlan követ-
keztetéseik által gyakran okoztak boszúságot. Helytelen 
azonban összes állításaikat visszautasítani, mert azok közül 
talán egyesekkel nem értünk egyet. Mindent jól meg kell 
vizsgálni azon reménykedésben, hogy a ki a mult idők-
ben nyilatkozott, nem fogja tűrni, hogy kinyilatkoztatása 
»ezen utolsó napokban« kárt valljon, hanem a jószán-
dékú kutatót inkább arra fogja képesíteni, hogy az írás 
bizonyságát jól magyarázza, és a világosságát az Ő vilá-
gosságában lássa. 

Ez élénk helyesléssel fogadott előadást Zenos dr. 
tanáré (Chigago) követte, *a helyes álláspontról, melyet az 
egyháznak a bibliakritikával szemben foglalnia kell«. Itt 
négy eset lehetséges: 1. közönyösség, 2. határozott ellen-
zés, 3. szolgai meghajlás, 4. gondos ápolás és felügyelet. 
Ezek közt 2. és 3. tekintetben nem jő, mert önmagát 
eléggé jel lemzi; megvitatásra maradna az 1. és 4., itt 
azonban világos, hogy a közönyösség álláspontja sem tör-
ténetileg, sem logikailag nem egyezik meg a szövetségben 
egyesült egyházak felfogásával. A református egyházak 
összes kátéiban megvannak a Szentírás lényegét és jelen-
tőségét illető fejezetek, s magának az egyháznak lényege 
változnék meg, ha a Szentírás érvényességében változás 
állna be. Tehát a református egyházak legelső érdeke, 
hogy a Biblia tekintélyét a kritika ne érintse, s ezért 
ennek eredményével szemben közönyös nem lehet. E tekin-
tetben azonban az egyház tagjai két osztályra válnak, egy 
nagyobbra és egy kisebbre. Utóbbihoz olyanok tartoznak, 
kiket a bibliai kritika és vizsgálódás felette érdekel, előbbihez 
pedig, kik éppen ezért túlnyomó többségben vannak mind-
azok, kik a bibliát azon alakban, melyben hozzáférhető, 
t. i. mint fordítást Isten igéjének tekintik, és mint olyant szor-
galmasan használják. Már most az egyház feladata az, hogy 
egyik osztály a másiknak javára váljék. Mindkettő biztos 
veszélynek van kitéve, a mint mindkettő biztos előnyöket 
is nyújt az igazság felismerése és annak felhasználására 
vonatkozólag. Jelenleg azonban félő, hogy egymás iránt 
mindikább elidegenednek. A Szentírás tanára vonatkozó-
lag mély szakadék készül feltárulni a tudósok és az úgy-
nevezett laikus világ között, nemcsak az angolul beszélő 
népeknél, hanem még inkább Németországban, hol még 
sokkal inkább hajlandók holmi specialista tudós tanát 
minden további megvizsgálás nélkül elfogadni Ott ugyan-
ebben az ügyben ellentét támadt az egyetemek és lelké-
szek között, a mi azon szándékra vezetett, hogy az állami 
fakultásokkal szemben a jövendő lelkészek számára külön 
egyházi fakultások szerveztessenek. Az egyháznak a bib-
liai kritika védnöki tisztét kell elfoglalnia, s kötelessége 
annak irányát vezetni és reá felügyelni. 

Dr. Br. után. Fleischer Gyula. 
joghallgató. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A magyarországi középiskolák múltja és jelene. A magy. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából az ezredéves ünnep 
alkalmára írta dr. Fináczy Ernő. Budapest, Hornyánszky Viktor 

könyvnyomdája. 1896. 210 1, Ára 1 frt 50 kr. 

Kész örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy egy 
jó, és kitűzött céljának derekasan megfelelő tanügyi mo-
nográfiával ismertessem e Lap t. olvasóit. Nem ok nélkül 
hangoztatom a fenti mű jóságát, mert bizony, iskolázta-
tásunk történetének irodalma távolról sem oly gazdag, 
mint azt egyesek boldog önelégültséggel hinni szeretik; s 
épen ez oknál fogva, ha a jelen könyvünk eredeti célját 
szem előtt tart juk, keresve sem találunk egyhamar a mi 
magas követelményeinket a lkalmasabban kielégítő mono-
gráfiát a Fináczyénál. 

Hogy ezeréves létünk jelenlegi nagy momentuma 
mily nagy befolyással volt és lesz későbbi időkre is, tan-
ügyi irodalmunk számottevő föllendülésére: arról e hasá-
bokon más alkalommal már volt szerencsém rövidesen 
megemlékezni. Nevesebb iskoláink történészeinek, vagy 
vezérlő egyéniségeinek tollából nem egy figyelemreméltó 
szakmunka hagyta el a sajtót, úgy a mult, mint a jelen 
esztendőben. Tehetősebb főiskolák önálló kötet a lak jában 
bocsátották közre az intézet élettörténetének részint tel-
jes, részint csak vázlatos leírását, egyes hivatott tanügyi 
í rónknak pedig megadta a kellő impulzust és lehetőséget 
jelentékenyebb munka írására az, a kinek e téren is szent 
kötelessége odaadóan buzgólkodni: a kultuszminisztérium. 

Nézzünk csak egy kicsit széjjel: nem is olyan sok 
a mi tanügyi íróink száma, mint azt első tekintetre hinni 
szeretné az ember ; jelesül: szembetűnően kevesen és ke-
veset foglalkoznak nálunk az iskoláztatás általános törté-
netével s így ez utóbbi egyáltalában nem hasonlítható 
ama bizonyos kiapadt forráshoz, a melyből a később ér-
kezők csak homokot és kavicsot meríthetnek, de már 
vizet nem. 

Különösen a régibb eredetű protestáns középisko-
láinkkal vagyunk így, mitse szólva a régi katholikus isko-
láztatásról, mely tudomás szerint nagyon szépen elbújha-
tott a protestáns mellett, s azt az előkelő színvonalat, 
melyet csak a XVI. és XVII. században, s azután is, a 
protestáns tanintézek elfoglaltak: a katholikusok jóval 
későbben közelíthették meg. Érthető tehát a mi nagy 
várakozásunk egy olyan részletes és kimerítő szakmun-
kával szemben, a mely protestáns tanügyünk keletkezé-
sével, fejlődésével, vívmányaival, tanintézeteink régi és 
ú jabb intézményeivel, az ezekben megnyilatkozó, s másut t 
sehol nem található eredeti szellemmel a lehető legkörül-
ményesebben, legbebatóbban foglalkozzék. 

Az idő csak megérkezett volna e r re ; a kérdés soha 
sem érhetett meg jobban, mint mostanság, csak avatott 
és fáradalmakat nem ismerő kézre várakozik, a mely, 
reméljük, nem késik olyan fölötte sokáig. 

Eddigi, e nemben legkimagaslóbb íróink inkább csak 
egyes korok fontosabb tanügyi reformkísérleteit vették 
bonckés alá, de iskoláztatásunknak fentebb vázolt általános 
kimerítő történelmét egyikük sem nyújtotta. Jól ismerjük 
a nagy tudású, szorgalmas Molnár Aladárt, a ki még 
eddigelé a legnagyobb buzgalommal fáradozott azon, hogy 
a maguk teljes gazdagságában elénk tár ja a régi prot. 
kollégiumi életnek napjainkban mind jobban tovatűnő 
nyilvánulásait s mesteri kézzel ecsetelje azt a k imondha-
tatlan varázszsal bíró szellemet, a mely ma már, tempóra 
mu tan tu r ! legrégibb iskoláink falai közt is csak elvétve 
található. A Molnár Aladár e nemű dolgozatai, e szem-



pontból indulva ki, elévülhetetlen érdemeket szereztek 
szerzőjüknek. Teljes elismerésünket érdemelték ki Vas J., 
a ki az Árpádok alatt, és Franki, a ki a XVI. század-
ban kifejlett, hazai és külföldi iskolázást ismerteti. Jelesek 
e nemben a dr. Klamarik János, Kármán Mór, Bokor 
József, Waldapfel János stb. müvei. 

Dr. Fináczy Ernőt tanügyi íróink közt mindenesetre 
az elsők sorában kell említenünk. Ezelőtt különösen a 
külföldi közoktatás buzgó tanulmányozásának szentelte 
idejét, de, a mint kitűnik, nem feledkezett meg a hazai-
ról sem, szakavatottsága igazi tanujeléül állítván előnkbe 
most megjelent monográfiáját a magyarországi középisko-
lák múltjáról és jelenéről; így tehát a kit űzött célnak 
megfelelően, általános történetét szándékozott adni ezeknek. 

E könyvet is, mint annyi sok mást a legutóbbi idők-
ben, teljességgel az alkalom szülte. Tudja Isten, ügy va-
gyok vele, könnyen megeshetik, hogy nem egészen helyesen 
némi idegenkedő tartózkodással viseltetem az alkalomszerű 
dolgok iránt. Az aktualitás lévén a legfőbb irányadó az 
írók előtt, első sorban is alkalomszerűségre torekesznek, 
s az alaposság rovására az elhamarkodottság, szükség-
szerű kapkodás bélyegét ütik rá az egész dologra. A leg-
lényegesebb momentumokat iparkodván kiemelni, teljesen 
figyelmen kívül hagyva, sokszor önkénytelenül is elsikla-
nak oly kisebbnek látszó tényezők felett, melyek esetleg 
jóval több világosságot árasztanának, egy-egy kérdésre, 
mint épen azok a szükségből előrántott fejezetek. 

Mivel a Fináczy könyve jóeleve tudatja velünk, hogy 
szerzője azt az ezredéves ünnep alkalmára írta, le kell 
tennünk vele szemben is az esetleges magasabb igényeink-
ről. Annál örömestebb kell aztán tapasztalnunk a mű 
szorgalmas olvasgatása közben, hogy a szerző, már a 
mennyire az alkalom erős közelgése és a kitűzött cél 
engedte, megtett minden tőle telhetőt. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter megérdemli elismerésünket s épen-
séggel nem vágta rossz fába a fejszéjét, mikor arra a gon-
dolatra jött, hogy hazánk középiskoláinak múltját és je-
lenét, s épen Fináczyval — iratta meg. Mennyivel jobb 
és teljesebb lehetett volna e mű, ha az írónak nem lett 
volna olyannyira megkötve a keze a munkájában s ha 
nem kellett volna mondanivalóit oly szűk térre szorítani, 
mint emigy, a mi pedig, ezt Fináczy is megvallja elő-
szavában. »fáradságos és kényes munka« volt. De hát 
most a nagy — alkalom volt a fő. 

Hanem, minden egyebektől eltekintve is, különösen 
két dolog van, melyért Fináczy föltétlen elismerésünkre 
érdemes. Az egyik az, hogy noha neki, műve természe-
téből kifolyólag, semmi nagyobb részletességre, avagy 
észrevehetőbb önállóságra nem kellett törekednie, a ren-
delkezése alatt álló anyag tökéletesbítése végett nagy buz-
galommal végzett önálló, fáradságos levéltári kutatásokat, 
legfőképen a bécsi levéltárakban és a mi Országos Levél-
tárunkban. E kutatásainak eredményét a történeti átte-
kintésben értékesítette, hol nem egy becses, felhasználat-
lan adattal találkozunk. 

De nagy szorgalmat fejtett ki Fináczy a Ratio 
Edu ationisra vonatkozó adatok földerítésében, a miben 
szintén nagy segítségére voltak levéltári kutatásai. ígé-
retét bírjuk az írónak, s ép ez a lelkes vállalkozás az, 
a melyért elismeréssel kell adóznunk neki, miszerint a 
Mária Terézia alatti híres tanulmányi szervezetet, illetve 
az erre vonatkozólag általa felkutatott adatokat módszeres 
feldolgozásban fogja megismertetni. Mondani sem kell, 
hogy élénk várakozással nézünk e nemű, nagy horderejű 
munkálkodása elébe. 

Fináczy az előttünk fekvő könyve anyagát, melyet 
érdeméhez méltóan kissé tüzetesebben ismertetünk a külön-

böző szakfolyóiratokban róla megjelent bírálatoknál, két 
főrészre különítette, mint azt már különben a mű címe 
után is következtetnünk lehet. Főfigyelmét a két rész 
közül a másodikra, középiskoláink jelmének lehető hű 
visszatükröztetésére fordította, mely törekvése, legyen sza-
bad ügy tapasztalnom, bizonyos mértékben rovására tör-
tént az ezredéves ünnep alkalmából nem kevésbbé jelentő-
ségteljes első résznek, melyben hazánk középiskoláinak 
dicső múltja tárgyaltatik. 

Az első rész hét fejezete közül az első a XVI. szá-
zadbeli iskoláztatásunkat ismerteti, megadván a kellő tisz-
teletet és elismerést a protestáns tanügynek már e korban 
is magas színvonalával szemben. Teljes igazságot kell 
adnunk Fináczynak abban, a mit dicsérendő bátorsággal 
ismer el, hogy hazánk iskolaügye e kor elején okvetlenül 
a megsemmisülés veszélyébe került volna, ha a reformáció 
s ennek szövetségese, a humanismus útját nem állja e 
pusztulásnak. A reformáció adott aztán olyan hatalmas 
lendületet a protestáns tanügy, s közelebbről református 
iskoláink előhaladásának, hogy az e század elején mű-
veltség tekintetében — lehet mondani — szóba sem jö-
hető katholikus papok iskolái messze elmaradtak a szépen 
föllendült protestáns tanintézeteink mögött. Mi sem ter-
mészetesebb, mint az, hogy ezeket tapasztalván, a katho-
likusok is csak kezdték lassanként észrevenni elmaradott-
ságukat, és ime, legnagyobb részben a felekezeti érdek 
létrehozta a versenyt, noha a katholikus tanintézetek csak 
jóval későbben dicsekedhettek a versenyképességgel annak 
ellenére is, hogy a féltékeny katholieizmus nem ritkán 
kevésbbé nemes fegyvereket vett igénybe ellenünk. Fináczy 
a XVI. századbeli prot. gimnáziumok tanrendszerének 
jellemzésénél a beszterczebányai iskolát választotta ki 
jellemző minta gyanánt, s bemutatja — elég részletesen, 
ez iskola tanrendszerét, melyet a nagyhírű Schremel rektor 
készített. 

Fináczy elnevezése szerint a XVII. század teljesen 
a jezsuiták százada volt hazánkban a tanügy tekinteté-
ben, ellentétben a XVI. század erős protestáns érzületé-
vel. Tudjuk, hogy a XVII. században már az ekklézsia 
militans, mintegy reakcióképen, teljes erővel hozzálátott, 
hogy az iskolák segélyével a protestantizmus elé gátot 
dobjon haladásában. Az 1599-iki Ratio Studiorum tár ja 
elénk a jezsuita tanrendszert, a melynek, mint írónk kife-
jezi, latin volt minden gondolata. Megemlékszik Fináczy 
az ü. n. Mária-Egyesületekről, melyek a vallásos hit szi-
lárdítására irányultak; majd áttér a kegyes tanítórendiek 
tanrendszerének ismertetésére. A mily joggal nevezte 
Fináczy a XVII. századot a jezsuitákénak, ép oly nyu-
godt lelkiismerettel konstatálhatta volna azt is, hogy a 
XVIII. századot meg a piaristák dominálják, az iskoláz-
tatás szempontjából. Elismeréssel adózik írónk mindkét 
tanrendszernek, de nagyon helyesen, ezeknek nem csekély 
számú hibáit is élénk világításba helyezi előttünk. Külö-
nösebben elítéli a jezsuitákat, a kik túlságos buzgalmuk-
ban, sok túlzásba vitt vezéreszmét tűztek ki maguk elébe. 

Reánk protestánsokra nézve a legnagyobb mérvű 
jelentőséggel bír az egész első rész fejezetei közül a har-
madik, mely a protestánsok gimnáziumairól szólván: arra 
a piedestálra helyezi XVI. században oly nagy horderejű 
prot. tanügyet, a mi őt kiváló fontosságánál fogva tel-
jesen megilleti! Csak sajnálni tudjuk, hogy a hivatott, 
munkás kéz, a könyvnek inkább kivonatoló természete 
hozta magával, oly annyira gátolva volt a valamivel kime-
rítőbb előadásba való bocsátkozásban, s ez okból csakis 
halvány vázolatát nyújtotta e kor messze világító pro-
testáns szellemének, mely akkori közoktatásügyünket oly 
nagy mértékben áthatotta, s a mely az oly sokszori hányat-



tatások ellenére iskoláinkat abban a korban virágzásnak 
nevezhető állapotra emelte Dicséretes buzgalommal fog-
lalkozik Fináczy a XVII. és XVIII. századnak a protes-
tánsokra s különösen a kálvinistákra annyi viszontagságot 
hozó időszakaival, s később belekezd a tanrendszer álta-
lános ismertetésébe. A mint k imu ta t j a : a jezsuita typus 
az. a melyhez prot. gimnáziumaink a leginkább közel 
jár tak, az osztályok szervezetét illetőleg; a rendszert te-
kintve pedig a németországi protestáns iskoláktól függöt-
tek iskoláink. 

A mint észrevettem, ez utóbbi tétel tárgyalásánál 
nem emelte ki írónk kellőleg a wittenbergi magyar coetust, 
melyről nem egy tanügyi írónkkal teljes bátorsággal el-
mondhat juk. hogy az igazi melegágya volt hazai prot. 
tanintézetünknek, nem is szólva Melanchtonnak ez isko-
láinkra gyakorolt, s ugyanám érezhető befolyásáról. A 
wittenbergi egyetemnek tanférfiaink kiképeztetését irányító 
szellemét azonban Fináczy is igyekszik kiemelni. 

Az első és második Ratio Educationis-nak eléggé 
kimerítő ismertetését találja könyvünkben az olvasó. Az 
első Ratióról írt bevezető-sorokban említés van téve a 
La Chalotais, s pár lappal u tána a gróf Pergeti állam-
miniszter reformterveiről, melyek nagy jelentőséggel is 
bírnak annyiban, hogy La Chalotais és Pergen erélyesen 
sürgetik az egyháznak a tanügyek teréről való leszorítá-
sát, mert szerintök a taní tás az államnak tétetik kizáró-
lagos feladatává. Az első Ratio Educationis-nak — tudva-
levő dolog — Ürményi József, e nagy tehetségű hivatal-
nak volt a megalkotója Mária Terézia megbízásából. E 
bires tanulmányi szervezet alapelveit kitűnő szakértelem-
mel ismerteti Fináczy s fölkutatott forrásait véve tanú-
bizonyságul, kimenteni igyekszik Ürményit ama gyanú 
alól, hogy a Ratiónak ismeretes és sokszor elítélt, német 
szelleme egészen az ő (Ürményi) kezdeményezése volna, 
s nagyrészben az akkori helytartótanácsra hárít ja a fele-
lősséget. A Fináczy által felhozott körülményekből e he-
lyen csak azt emelem ki. hogy a »magyar« helytartóta-
nács hazafias szellemű (! ?) javasla tának egyik pontja sze-
rint ezentúl senki se kapjon parochiát, a ki a német 
nyelv ismeretét nem tudja kimutatni. 

(Vége köv.) I f j , Zsoldos Benő. 

B E L F Ö L D . 

A hevesnagykunsági egyházmegye 
közgyűléséről. 

Egyházmegyei közgyűlésünk Madarason szeptember 
22—23. napján tartatott meg. 

Az egyházmegyei lelkészi értekezlet szeptember 22-iki 
gyűlésének egyik tárgyát Kutas Bálint í rásban beadott s 
indokolt azon indítványa képezte, hogy mondjon véle-
ményt az értekezlet, vájjon kivihetőnek tartja-e, hogy az 
ismétlő iskolások vallásoktatását lelkészi egyének teljesít-
sék s ha igen, minő módozat szerint. Maga az indítvá-
nyozó lehetőleg vasárnapi, esetleg más napon tar tandó bib-
lia-órák a lak jában vélné azt megvalósítandónak. A beható 
eszmecsere folyamán kiderült, hogy az ismétlő iskolázás 
ügye egyéb okok mellett különösen azért, mert a politi-
kai elöljáróság sem buzgólkodik a tankötelesek feljárásá-
nak szorgalmazása tekintetében, nagyrészt igen szomorú 
állapotban van. A felszólalókat azon közóhaj vezérelte, 

mely szerint bizony kívánatos, hogy a 12—15 évesek 
valláserkölcsi oktatása tárgyában helyi, traktuális viszo-
nyainkhoz mérten találjunk ki valamelyes, üdvös módoza-
tot. Ezúttal egyelőre a t raktus út ján az egyházkerület az 
iránt kéretett fel, hogy tanügyi bizottsága útján beható 
tárgyalás alá vegye ez ügyet s a mi szinte lényeges, rész-
letes tantervet s a tananyagot felölelő könyvet is adjon ki. 

Maga az egyházmegyei közgyűlés Dorogi Lajos 
esperes és Horshy Is tván elnöklete alatt ebéd előtt, úgy 
3 /43 óra körül végzett tárgyaival. 

Az esperesi jelentés Túrkevéből és Túrról jelzett 
nagy percentet azok közül, kik a mult év végén házas-
ságuk egyházi megáldatását mellőztek. A kanonika vizi-
táeióről szóló jentés pedig azt mondja, hogy a konfirmá-
ciói oktatás a nagyobb egyházakban a lelkészek felügye-
lete alatt, kisebbekben a lelkészek által teljesíttetik. Gyű-
lésünk ezúttal nem ment bele annak taglalásába, hogy 
vájjon melyek azon nagyobb egyházak, s azokban vájjon 
megnyugtatólag van-e elintézve a konfirmációi oktatás ügye, 
mert hinnünk lehet, hogy t raktusunkban minél inkább való-
suland a konfirmándusok oktatását illető nemes intenciója. 

A gyűlési tárgyak közül elszomorító volt a renitens 
Mezőtúrt illető, mely szerint e rendkívül nagy ekklézsia 
nem akar ja a két felsőbb hatósági végzés dacára sem 
effectuálni a stólamegváltás ügyét. Megtudtuk, hogy az e 
tárgyban ott járt traktuális bizottság jelenlétében tartott 
gyűlésről újabb ellenszegülést tar talmazó végzést hozva 
heves jelenetek közt, sőt még az utcán is zajongva oszol-
tak el a kálvinista presbyterek s elszomorító volt halla-
nunk a mező-túri küldöttől sokak fenvegetődzéséről "a 
a nazarénussá, unitáriussá létei iránt. Becslés szerint 
4 0 0 — 4 0 0 forint volna a két lelkész váltságdíja, miről a 
most hivataloskodók — állítólag — le is mondanának 
személyöket illetőleg. 

Heves jelenetekre, sok felszólalásra adott okot a m a 
bizonyos szathmári traktuális átirat is. Némelyek szeret-
ték volna határozati lag megállapítani az egyházkerületi 
illető végzés jogtalanságát , szerencsére azonban a több-
ség napirendre tért ezen zavarkeltő ügy felett. 

Traktuális tanügyi bizottságunkba is talán majd éle-
tet önt már következő gyűlésünk. E mostani már hozzá-
fogott e folyton haldokló intézményünk életképessé tételéhez, 
mert bizony eleddig jóformán alig egyéb történt, mint a 
folyton lemondogató tagok újraválasztása, kiknek eddig 
gyűlésezési költségeit senki sem fedezte. Most tehát, a mi 
kedves tanügyi bizottsági elnökünk Gulyás Lajos elnök-
lete alatt azon jelentékeny feladattal lett bizottság kiküldve, 
hogy szervezetet és költségtervezetet javasoljon a végből, 
miszerint a tanügyi bizottság eddigi névlegessége szűnjék 
meg s a körvonalozandó feladatok ne csak írva szere-
peljenek. 

Mindnyájunk érdeklődésének tárgya volt azon me-
morandum, melyet egyetlen kicsi, anyagiakban igen erőt-
len, de a szolnoki ferencrendiek üzelmei s a túlnyomó 
pápistaság miatt jelentékenyen xeponált helyen levő Rákócy-
beli gyülekezetünkről terjesztett be Pap Károly kedves 
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iíjú lelkésztársunk, ki az ottani csekély jövedelmet folyton 
a sajátjából pőtolgatva, egyházközségét új életre keltette, 
de most az inokai egyházközség meghívására már októ-
ber 4-én beköszönőjét tartja. Midőn u. i. egyfelől örven-
deztünk a buzgó lelkész előmenetelén, másfelől egyhan-
gúlag ajánltuk elhagyandó gyülekezetének lelkésztanítói 
állomását fokozott s állandó, domestiealis segélyre, mert 
— úgymond — a memorandum a javadalom csekélysége 
miatt csakis így lesz arra valaki megnyerhető. 

Egyházi új tanácsbirák gyanánt Szűk Károly tisza-
kürthi s Hajnal Elek karcagi kollegák esküdtenek tel, a 
világi karból pedig Lossoncy Mihály miniszteri tanácsos 
indokolt lemondása elfogadtatott. 

A tárgysorozat ebéd előtt kimeríttetvén úgy délben, 
mint a traktuális bírósági gyűlés után estve az egyház-
községi hölgyek által igaz vendégszeretettel körülhordott 
eledelek elköltése alatt és után — persze — toasztáradat 
s benne igen sok élvezetes felköszöntő volt. Mindazáltal 
jobb volna, ha sem egész délelőtt felterített s hideg éte-
lekkel kínálkozó tantermi asztal nem volna berendezve, 
sem csapolások nem történnének, mert esetleg a helyi 
szemtanuk egyik-másika korántsem épül, látva a hosszú 
traktuális gyűlés szomjúságkeltő ha tásá t ; jobb volna, ha 
gyűléseink nem lennének az egyházközséget megterhelő 
vendégeskedések, hanem a gyűlés tagjai rendes időben s 
bár együtt, de saját gyülekezetünk költségén költenék el 
traktuális ebédjöket. Referens. 

A sárospataki hármas örömünnep. 
Nagy és emlékezetes napja volt Sárospataknak e 

hó 4-ike. Ekkor ülte meg falai között a prot, püspöki 
kar Nestorja, a 80 éves Kun Bertalan 80 éves püspök-
ségét ; ekkor avatták fel a nagy költséggel (22 ezer frt) 
művésziesen restaurált pompás templomot és ekkor lep-
lezték le a főiskolai kertben Tompa-(mell)szobrot. Régen 
nem is látott Patak annyi népet, mint e napon. Ott volt 
a tiszáninneni egyházkerület mely ugyanazon nap avatta 
fél három új esperesét és 27 ifjú lelkészét; ott volt dísz-
magyarban Zemplénmegye 25 tagú képviselete: ott volt 
a sátor-alja-újhelyi honvédtisztikar, a debreceni kollégium 
három képviselője, Sárospatak kicsinye-nagyja s közelről-
távolról sok százan. 

A város már előző nap lobogódíszt öltött és az 
egyházkerület vezérférfiaival együtt fogadta a vasútnál a 
püspököt, kit kiszállásakor Barthos József főszolgabíró a 
járás, Keresztury József esperes pedig az a.-zempléni egy-
házmegye nevében üdvözöltek. Erre megindult a díszes 
menet. Estefelé a jubiláns püspök tiszteletére fáklyás zenét 
rendeztek. Óriási közönség vonult a püspök szállása, a 
ref. paplak elé, hol a vegyes (női és férfi) kar éneke 
után Mecsner Béla a.-zempléni gondnok üdvözölte az 
érdemes főpapot, ki, mint pap 55, mint püspök 30 év 
óta tölti be sikerekkel koronázott magasztos hivatását. Az 
ünnepelt, főpap meghatottan válaszolt, mire a közönség 
szétoszlott a fényesen kivilágított városban. 

Másnap e hó 4-én '/2 10 órakor vette kezdetét a 
templomi isteni tisztelet. A restaurált szép és nagy tem-
plom szorongásig megtelt a hivőkkel felekezetkülönbség 
nélkül. Ott volt a tiszáninneni kerület szine-java és a 
zemplénmegyei fényes küldöttség. Külön fentartott helye-
ken ültek a felavatandó lelkészek. A közéneklés mellett 
megható hymnusokat zengedeztek a szertartás alat t : a 
sárospataki ifjúsági énekkar, a vegyes kar, és polgári 
chorus. Imát mondott Kun Bertalan oly megragadó erő-
vel, hogy szinte szárnyai nőttek a hallgatóknak. Egyházi 
beszédet tartott Bálint Dezső sárospataki lelkész, melybe 
beleszőtte a templom rövid történetét. A bőven kidolgo-
zott történetet Szinnyei Gerzson tollából a templom javára 
az Úr háza előtt bájos leánykák árulgatták. 

A templomavatás után kezdetét vette a lelkészava-
tás. Kun Bertalan püspök hatalmas beszédet intézett a 
felavatandókhoz, melyben őket szeretetre, erős prot. érzü-
letre és áldozatkész hazafiságra intette. A gyönyörű beszéd 
az egész közönségre mély hatást gyakorolt. Ezután az 
avatás a szokásos szertartás szerint folyt le. A felavatot-
tak, között voltak dr. Tüdős István, sárospataki theol. 
tanár, Csik Dániel miskolczi vallástanár s püspöki tit-
kár, Réz László stb. irodalmilag is működő Timotheusok. 
A lelkészavatást megelőzőleg 3 új esperest (Fejes István, 
Keresztúry József, id. Kapossy György) avattak fel eskü-
vel és téstvéri csókkal. 

Istenitisztelet végeztével Kun Bertalan püspök elé 
járultak a különböző küldöttségek, hogy őt jubileuma 
alkalmából üdvözöljék. Ezek voltak : a tiszáninneni egyli. 
kerület (szónok: Bernáth Elemér), Zemplén vármegye 
(szónok. Molnár István főispán), Sárospatak városa, deb-
receni főiskola (szónok : dr. Bartha Béla), sárospataki róm. 
kath., gör. kath. egyház és izr. hitközség, s.-a.-újhelyi 
honvédtisztikar. A tisztelgések befejeztével 200 terítékű 
közebéd volt a főiskola tornatermében Hogy a toasztok 
sem hiányoztak — mondani sem kell. 

Bankett után következett a harmadik ünnepély, a 
főiskola kertjében felállított Tompa-szóbor leleplezése. A 
szobrot a Magyar írod. Önképzőtársulat lelkesedése és a 
közönség áldozatkészsége teremtette. Minden izében sike-
rült mű, alkotója Holló Barnabás. Tompát ifjúkora teljé-
ben ábrázolja élet- és kifejezésteljes arccal. A mellszobor-
csinos kőtalapzaton nyugszik, s összesen 1600 frtba ke-
rült. Kezdeményezője volt dr. Bartha Béla jelenleg deb-
receni, akkor sárospataki tanár, az önképzőtársulat elnöke, 
az eszme megvalósítása érdekében sokat tett dr. Finkey 
Ferenc sárospataki tanár, szintén társulati elnök. A lelep-
lezési ünnepélyen igen nagy számú közönség jelent meg. 
Dalolt (hymnus, dalünnepen, Tompa népdalai) az ifjúsági 
énekkar, alkalmi beszédet tartott dr. Tüdős István, a szobor 
történeténetét előadta dr. Finkey Ferencz, két ifjú két 
ódát szavalt, egyiket László Andor joghallgató, másikat 
Szuhay Benedek kápolnai lelkész írta, mely sikerült köl-
temény kiváló tetszésben részesült. Az ünnepély fény-
pontja volt mégis Lévay József, koszorús költőnk remek 
beszéde. Ő a Magyar Tud Akadémia és a Kisfal udy-Tár-



saság megbízásából beszélt. A Petőfi-Társaság táviratilag 
küldötte üdvözletét. Az ünnepélyt már fáklyavilágnál 
Nagy Béla theologus önképzőköri alelnök záróbeszéde 
és B.adácsi György közigazgató szobor átvételi beszéde 
fejezte be, mire a közönség emelkedett lélekkel zendített 
rá a szózatra és egy szép nap emlékével gazdagodva 
oszlott el. 

Este táncmulatságot rendeztek, mely a restaurált 
templom javára szépen jövedelmezett. 

Október hó 5-én a főiskola imatermében megcsap-
pant érdeklődés mellett vette kezdetét az egyházkerületi 
közgyűlés. Kun Bertalan imája nyitotta meg. A társelnöki 
széket, br. Vay Béla főgondnok távolléte miatt, Bernáth 
Elemér legidősb egyházm. gondnok foglalta el. Radácsi 
György megválasztott főjegyző letette hivatalos esküjét s 
állását szép beszéddel foglalta el. Br. Kovács Gábor 
világi főjegyzői állásáról lemondott. A szavazás elrendeltetett. 

Alföldi. 

BELMISSZIÓ. 
Evangelizáeió-e vagy belmisszió? 

(Folytatás.) 

Felolvasásának bevégeztével, teljesen ennek szelle-
méből és tartalmából folvólag, 61 tételt, ha úgy tetszik, 
mint fentebb mondtuk, határozati javaslatot terjesztett az 
értekezlet elé Lindner lelkész, melyeket a belmissziói 
központi választmány általunk adott tételeinek teljes ér-
vényben hagyása mellett, mint a gyakorlati működés 
szempontjából fontos pontozatokat óhajt tárgyaltatni. Tételei 
a következők: 

1. Ugy az evangelizációnak, mint a városi misszió-
nak bizonyos relatív önállóságra van szüksége a lelkészi 
hivatallal szemben ; különben pedig mindkettő a belmisz-
sziónak egymástól lényeges pontokban eltérő, különböző 
területe. 

2. Az egyház nyomorúsága, mely rendkívüli intéz-
kedéseket tesz szükségessé, nemcsak a parochiák nagy-
ságában és át nem tekinthető voltában, hanem egyes 
lelkészeknek az egyház hitvallásaival szemben elfoglalt 
helyzetében is áll. 

3. A lelkészi hivatal jogai közé tartozik az egyház-
községben való minden missziói munka vezetése. Szo-
morú kivételes eset, ha az nem akarja ezen jogát hasz-
nálni, vagy ha nem képes azt gyakorolni; ezen esetben 
a szabad egyházi szervezetekre száll át az egyházi szük-
ség minősége által meghatározott relatív működési jog, 
melynek az egyházi hatóságok által való elismertetése 
sürgősen szükséges dolog. 

4. Arra kell törekedni, hogy a testvérházból kibo-
csátott és valamely gyülekezet vagy valamely egyházilag 
elismert egylet állal alkalmazott városi misszináriusoknak 
egyházi részről valami módon rendes hivatás adassék az 
igének korlátozott módon való hirdetésére és a lelkek 
ápolására; hogy ezen elismeréshez találtassanak meg a 
formák is, melyeknek hiánya ugyan nem szünteti meg az 
Isten előtti benső hivatást, de a melyek mégis kívánato-
sak a belmisszió hivatásszerű munkásaira nézve. 

5 A városi misszió minden ő működésében azon 
egyház hitvallásához és rendtartásaihoz kötve érzi magát, 

a melynek szolgálatában áll, s azért minden teljes misz-
szió buzgalma mellett is távol tartja magától a metho 
disztikus üzérkedést, mely a nagy tömegre rövid idő alatt 
batani szándékozó munkákkal könnyen össze van kötve. 

6. A városi misszió a maga igehirdetésében igény-
telenebb, mint az evangelizáció; mindig kicsiny, áttekint-
hető körökhöz fordult az, de képes ezeket tartósan befo-
lyásolni, az egyházhoz vezetni, és így állandó hatást 
gyakorol. 

7. A városi misszionárius lelki gondozása direkt 
egyengeti és előkészíti a lelkészi hivatalok lelki gondozá-
sát; az evangélistának a lelki gondozásba való benyulása 
a rendes lelkész iránti bizalmat könnyebben megren-
dítheti. 

8. Ezek alapján a városi missziói elöljáróságoknak 
nem ajánljuk az evangelizáció berendezését és vezetését, 
hanem igenis a városi misszió teljes kifejlesztését, mely 
az evangelizáció és ennek egyes, minden fentartás nél-
kül elismerhető sikeret mellett a maga teljes jelentőségét 
megtartja. 

9. Azón testvéreknek, kik azt hiszik, hogy ők bír-
nak az evangelizáció adományával, sürgősen ajánlják, 
hogy ne tegyék azt élethivatásukká. A helyileg korlátlan, 
a könyörületesség gyakorlásától és minden külső mun-
kától szabad és egyházilag nehezen, vagy épen nem ve-
zethető igehirdetés nagy veszélyeket hord magában; az 
alázatosság és józansága hiánya elejét veszi ott minden 
áldásnak. 

10. A Rauhes Haus nem ismerheti el feladatának, 
hogy a maga növendékeit evangélistákká képezze ki, hanem 
arra törekszik, hogy testvérei közül a képesebbeket az Úr 
segítségével bevezetvén a Szentírásba, kiképezvén a gya-
korlati szereteti szolgálatra és a közös imádkozási gya-
korlatok jól végezhetésére őket, mint városi misszioná-
riusok az evangéliumtól elidegenedetteket ismét megnyerjék 
az egyházi életnek, az elveszetteknek és veszélyben for-
góknak utánok menjenek és minden ő dolgaikban szent 
buzgalmat és igazi missziói érzéket tüntessenek föl. 

11. A testvérület tagjai teljesen szabad állást fog-
lalhatnak el úgy az evangelizációról való ítéletüket, mint 
az abban való időleges részvételöket illetőleg is; a kik a 
belmisszió ezen legújabb formája által vonzatva érzik 
magokat: mutassanak teljes hűséget tulajdonképeni hiva-
tásukhoz ; a kik pedig ellenszenveznek vele: azok meg, 
még önmegtagadás árán is, legyenek veie jó békességben, 
és testvéri egyességben. 

* 
* * 

Lindner lelkész fentebb közlött előadása és 11 téte-
lének elhangzása után élénk vita fejlett ki a belmisszió 
munkásainak értekezletén, a melyen némelyek nagyobb, 
mások csekélyebb bizalommal nyilatkoztak az evangélis-
ták működéséről. Csaknem minden felszólaló kifejezte 
azonban a maga aggodalmát az evangelizációnak mosta-
nában dívó, feltűnést kereső és momentán sikert hajhászó 
eljárása, módja ellenében. 

Mindenkinek szivéből fakadt és szivéhez is szólott 
a Központi bizottság nagyérdemű és tehetségű titkárának 
Oldenberg lelkésznek felszólalása, melyben ő azt hang-
súlyozta, hogy a városi missziónak csöndesen és nem az 
érzékekre hatólag kell munkálkodnia ; azon hamis törek-
vésnek, a melylyel egyik-másik testvér prédikátor szere-
tett lenni, hathatósan útjába kell állani; mindenekelőtt a 
bibliai történetek elbeszélésére kell megtanítani a Rauhes 
Haus növendékeit, a mihez a boldogult dr. Wichern olyan 
mesterileg értett. 



Schuburt lelkész, a boroszlói városi misszió elöljá-
rója kinyilatkoztatja, hogy ő az előadó fejtegetéseivel 
mindenekben egyetért. Konstatálja, hogy az ő kerületében 
a gyülekezeti elöljáróságok és a belmisszió emberei kö-
zötti bizalom örvendetes módon erősödik, és mindinkább 
érvényesülni kezd azon meggyőződés, hogy az egyház, 
illetőleg a gyülekezeti élet a belmissziót nem nélkülözheti. 
A városi misszió vezetőjének hivatalában egvházilag el-
ismert személynek kell lennie. Boroszlóban a helyi supe-
rintendens megerősítésére van, hogy munkálkodhassék, 
szüksége. Egy év óta hat városi misszionárius állíttatott 
be az ottani hat parochiába s a városi misszionáriusnak 
hivatalába való bevezetése a gyülekezet rendes isteni 
tiszteletén történik. Az evangelizációt aligha lehet az egy-
házi organizációba behelyezni; az evangélisták működése 
úgy, a hogy azt ők most folytatják, egyszerüleg ellenőriz-
hetetlen. A hol egy evangélista előlép attól a városi misz-
szió emberének egyházi felhatalmaztatása után kell kér-
dezősködnie. és ha ez hiányzik: a városi misszió bá t ran 
tartózkodó állást foglalhat el az evangelizációval szemben. 

Tekintettel azon nagy jelentőségre, melyet az utolsó 
évtizedben a berlini városi misszió nyert, és mivel a Ber-
linben működő városi misszionáriusoknak csaknem fele 
a Rauhes Hausból került ki: érdekesnek és fontosnak 
tart juk részletesebben közölni Philipps lelkésznek a porosz 
és a német birodalmi főváros missziója felügyelőjének, 
korábban a Rauhes Haus t anárának a szóban forgó tár-
gyat, illetőleg tett nyilatkozatait. 
(Vége köv.) Csiky Lajos. 

régiségek. 
Lelkészi díjlevelek a pápai egyház-

megyében 1733-ban. 
1. Takácsi. Anno 1733. 

1-mo Pénz flor 20. 
2-o Gabona az öreg köböllel cub 20, 
3-io Fa 20 szekérrel. 
4. Az ekla réttyét megkaszálva kéretik az hat sze-

kér szénát oda adgyák; ha nem soppliallyak, mindenkor 
hat szekér. 

5. Minden esztendőben az ekla földei közül kettőt 
bevetnek, meg arat tyák, be is hordgyák. 

6. A parochialis ház körül való építést véghez 
viszik. 

7. Halotti prédikálastúl adnak d. 25. 
8 Körösztöléstül adnak tyúkot 1, kenyeret 1. 
9. Egyházkelőtöl adnak d. 5, kenyeret 1. 

10. Újházasoknak eskültetési szabados stóla. 
11. Minden hordó borbúi egy ice bort adnak. 
12. A ganét kihordgyák. 
13. A jégvermet teli hordgyák jéggel. 
A fizetés csekély, de a jégverem dijlevélben léte 

századokkal megelőzte korunkat , ma nincs meg. 

2. Ecclai fizetés Szömörén. Anno 1733. 

1. Pénzbeli fizetés flor 20. 
2. Gabona győri mérővel cub 30. 
3. Eószevetés három hold, annak megaratása s 

béhordása. 
4. Tavaszi vetés egy hold, ezt is megarat tyák bé 

is hozzák. 
5. A kendermagot elvetik három s&aktrszban a pa-

rochiához tartozó földben. frtfcr^oLi 

6. A káposztás kertet is megszántják. 
7. Tűzre való fát elegendőt adnak. 
8. Hat szekér szénát. 
9. Halotti prédikálástul d. 50. 

10. Keresztölőtül 1 tyúk, 1 kenyér. Egyházkelő asz-
szonyoktúl kenyér 1, d. 4. 

11. A prédikálás ház körül való mindenféle építést 
véghez visznek. 

12. Minden hordó borbul adnak egy ice bort. 
13. Ganét tar toznak a parochialis házhoz való szántó 

földre kihordani. 

3. Ecclai fizetés Rédén. Anno 1733. 

1. Flor 20. 
2. Gabonabeli a győri mérővel cub. 25. 
3. Eőszi vetés négy hold, a melyben circiter mégyen 

10 pozsonyi mérő. Egészben be is takarí t ják. 
4. A kenderföldet háromszor megszántják, el is vetik 

a kendermagot. 
5. Tűzre való fát elegendőt hordanak. 
6. Az ecclához tartozó rétet megkaszálják, felgyűjtik, 

be is horgyák. 
7. Halotti predikatiotul fizetnek d. 50. 
8. Keresztelőtől tyúkot 1, kenyeret 1. 
9. Egyházkelőtöl kenyeret 1, d. 5. 

10. A ganét az udvarról kihordgyák a szántó föl-
dekre. 

11. Ex diseretioni adnak faggyút fl. / -
12. Tavaszit vetnek egy holdat. 

Ecclai fizetés Caetényben. Anno 1733. 

1. Flor. 25. 
2. Gabona az öreg mérővel cub. 25. 
3. Eőszi vetés, öt hold, annak aratása, béhordása. 
4. Tavaszi, két hold, ennek is megtakarítása. 
5. Sót adnak félmázsát. 
6. Faggyút adnak 20 fontot. 
7. Borsot egy fontot. 
8. Fát elegendőt, az három sátoros innepekre fát 

vágnak. 
9. Az eccla rétét mégkaszállyák, fölgyűjtik, be is 

horgyák, ha pénig (sic) jót nem termene az eccla rettyi, 
tehát hat szekérre potollyák ki. Sd, 

10. Halotti predikatiotul fezetnek d. Házasok 
esküttetésétül adnak d. 50. / . 

11. Keresztölőtöl adnak d 1 ke. 
12. Egyházkelőtül adnak d. 5. 
13- Az parochialis ház 's ahoz tartozó kertek körül 

való építést 's kertölést, tar toznak véghez vinni. 
14. A ganét tar toznak az udvar ra kihordani, a pa-

rochiához tartozó szántóföldekre. 

4. Ecclai fizetés Dudáson. 

1. Pénzbeli fezetés flor. 30. 
2. Minden pár ember ád félköböl gabonát., meg-

tisztítva az öreg mérővel. 
3. Eőszi vetés három hold, annak megaratása 's be-

hordása ex diseretioni a negyedik holdat is megszántják 
's be is takar ják. 

4. Tavaszét egy holdat vetnek, be is takar ják. 
5. Eöt szekér szénát adnak rendszerént. Ex disere-

tioni penig adnak négy kaszást 's két boglyazot. 
6. Fadgyut adnak fontot 10 ex disertioni. 
7. Fél mázsa hust adnak ex disertioni, borsót fél 

fontot ex disc. 
8. Bort adnak 30 icét ex diser. 



9. Fát elegendőt adnak, az három sátoros ünne-
pekre föl is vágják a fát. 

10. A malomban mindenkor adnak szekeret a gabona 
elvitelére. 

11. A parochialis ház körül való minden építést vég-
hez visznek. 

12. Halott predikatiotol adnak d. 25. 
13 Keresztelőtől adnak d. 20. 
14. Esküdtetéstől adnak d. 50. 
15. EgyházkelŐtül adnak d. 5. 

5. Ecclai fizetés Szt.-Királyon. Anno 1733. 

1. Pénzbeli fizetés fl. 20. 
2. Gabona a győri mérővel, cub. 20 
3. Hat mérőről való őszi vetés 3 holdakban, meg-

aratása 's behordása. 
4. Egy hold tavaszi vetés, két kis köbölrül való, 

megarattyák, be is horgyák. 
5. Az eccla réttyét, még kaszállyák, fölgvüjtik s be is 

horgyák. Mikor penig az ecclának bizonyos réttyi nincsen 
adnak kaszást Nro 10. 

6. Fát elegendőt hordanak. 
7. Halotti predikatiotol d. 50. 
8. Keresztelőtől s egyházkelőtül d. 35. 
9. Ujházasok esküttetésétül adnak d. 50. A kivül 

valókkal a mint megolkhatik szabados. 
10. A ganét kiszoktak hordani a parochiához tar-

tozó szántóföldekre. 
11. A parochialis ház s ahoz tartozó kertek építé-

sét s kerítését tartoznak véghez vinni. 
12. Fagyut adnak hat fontot discr. 

6. Prédikátori fizetés Gyimóton. Anno 1733. 

(Ma filia.) 

7. Prédikátori fizetés Tevelyen. Anno 1733. 

1. Pénzbeli fizetés flor. 30. 
2. Gabona téli az öreg mérővel Cub. 25. 
3. 3 hold eőszi vetés három szántasban megarattyák, 

be is horgyák. 
4. Egy hold tavaszi vetés, ha penig őszit kiván, azt 

adnak a tavaszi helyett. 
5. Öt jó szekér széna. 
6. Ötven font hus. 
7. Fadgyu font 10. 
8. Kereszteléstül kenyér 1 tyúk, s ha penig ezt 

mind nem akarja adni, ad érette d. 20. 
9. Halott fölött való predikálástul adnak d. 50. 

10. Ujházasok esküttetésétül adnak d. 50. A kivül-
valók adna fl. 1. 

11. Tüzrevaló fát elegendőt hordanak. 
12. A parochiális ház s ahoz tartozó veteményes 

kert körül megkívántató javítást s kertölést véghez visznek. 
13. A ganét az udvarrul a szántóföldekre ki horgyák. 

8. Prédikátor fizetés Tapolcafön. 

1. Pénzt adnak flor. 20. 
2. Gabonát az öreg köböllel cub. 20. 
3. Négy hold őszi vetést adnak, megarattyák be is 

horgyák. 
4. Négy szekér szénát adnak. 
5. Fát tűzre elegendőt hordanak. 
6. Hust ex discretioni adnak fél mázsa hust. 50. 
7. Keresztelőtől adnak d. 20. egyházkelőtől d. 5. 
8. Halotti prédikálástól d. 25. 
9. Uj házasok esküttetésétől d. 50. 

10. A paroch. ház, s ahoz tartozó kertek körül való 
építést véghez viszik. 

11. A ganét a szántóföldekre kihorgyák. 12 ex discr. 
kukoricának való földet is adnak. 

9. Kovácsi prédikátor fizetés. Anno 1733. 
(Ma filia 1749-ben szűnt meg anya lenni.) 

10. Prédikátori fizetés Polyánba. Anno 1733. 

1. Minden pár ad d .^S ' . 3 f . 
2. tylinden pár ember az öreg fertállyal ad fer-

tályt 3. u ^ [ J i ^ l ^ w i 
3. Négy hold őszi vetést tesznek, megarattyák be 

is horgyák. 
4. Tavaszit eg$ holdat vetnek, megarattyák, be is 

horgyák. V M 
5. Az eccla három helyen levő rétit megkaszállyák, 

fölgyüjtik, be is horgyák, leszen néha 4 szekérrel, 
6. Az malomban háromszor visznek őrleni gabonát. 
7. Keresztetéstől tyúkot 1. kenyeret 1. 
8. Egyházkelőtől d. 5. ö I Au^t W T 
9. Halotti prédikátiótól d. 25. 

10. Uj házasok eskettetésétől d. .40, a kivül valók-
kal a mint alkhatik. 

11. Fát elegendőt tartoznak hordani. 
12. A kenderföldet háromszor megszárittyák és be 

is vetik kendermaggal. 
13. A parochiális ház 's ahoz tartozó kertek körül 

minden kertölést s építést véghez visznek, a ganét is ki-
horgyák. KtÁAtUp^ W fiCu^n+Aj 

Ez a Pólyán a legjobb díjlevelet fizette papjának, és 
mégis megszűnt itt a ref. egyház egészen. Annyit tudunk, 
hogy Pető György nevű lelkésze Peremartomban 1743. 
évben egyike volt a gyűlés jk. aláíróinak 's neve ott van 
Komáromi Pál Gratis Scriba, Deáki István veszprémi senior, 
Komáromi József pápai senior, Tokai Pál enyengi H: C. 
levő minister között 's után így »Pető György polyáni 
prédikátor«. Azt hiszem hat év múlva a földesúr által 
elűzetett, mert a noszlopi egyház emlékeztető könyve azt 
jegyzi meg Polyánról: »Minekelőtte a polyáni reformátu-
sok azt az oratoriumot építették volna, mellyet az 1759-ik 
esztendőben az árviz elrontott, az itt volt prédikátor járt 
által a hétnek bizonyos napjain isteni szolgálatot tenni, 
és meg 1762-ik esztendőben voltak itt (t. i. Noszlopon) 
ollyan emberek, a kik arról bizonyítottak, hogy az itt 
volt prédikátorral gyakran által mentek Polyánba isteni 
szolgálatra. Ellenezte ugyan ezt gr. Eszterházy Pál és a 
becsei pusztán állított is lesbe embereket, a kik fognák 
el az ott általmenő prédikátort, de a kiknek leselkedése-
ket kanászszürnek magára vételével szokta semmivé tenni. 
Ez a kanászszűrben járó derék kálvinista pap Füredi 
Ferenc lehetett, mert ő volt 1749 —1760-ig noszlopi pré-
dikátor. 

Van még díjlevele 
11. A norópi prédikátornak. (Ez is gyenge filia ma.) 
12. A köpi prédikátornak (1749-ben megszűnt anya 

lenni, de 1817-ben ismét azzá lett, első lelkésze lett a 
költő Édes Gergely, kiről egykor majd írok.) 

13. Ecclai fizetés Eöcsön. Anno 1733. 
(Ez ma a veszprémi egyházmegyében van.) 
Mivel a díjlevelek tételei mind pénz, gabona, kenyér, 

tyúk, bor stb. nem írom ki a többieket. 
Ezen 1733-iki díjleveles naplóban 
Lelkészi díjlevele van : Takácsinak, Szemerének, 

Szerecsennek, Rédének, Cseténynek, Dudornak. Szent-Ki-
rálynak, Gyimótnak, Tevelynek, Tapolcafőnek, Kovácsi-

(4-A « Rx^l&yt jJM^Ct* t£/AA* é>\ u, 
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nak, Polyánnak, Norópnak, Kopnak Eöcsnek, Podragnak, 
Noszlópnak, C.söglének, Nvárádnak, Mezőlaknak, Bonos-
győrnek, K.-Laknak, Dörögdnek == 23, kik közül ma, 
162 év mnlva Szerecsen, Gyimót, Kovácsi, Noróp, Bonos-
győr = öt leányegyház, kettő elenyészett, mint Pólyán 
és Dörögd (az utolsó református az idén halt ki belőle) 
1 Eöcsöd a veszprémi egyházmegyéhez tétetett által. 

A mai anyák közül nem említtetik: Pápa, Adorján-
háza, N.-Perét, Mibályháza, Dereske, Acsád, Görzsönv, 
Bödöge, Táp, Mezőörs, Pázmánd, Nyárád. 

Bizony csekély fizetése volt az 1733-iki prédikátor-
nak, de tyúkja és kenyere az volt elég. 

Érdekes az idegenekkeli szabadalku az eskettetésnél, 
az elegendő fa, az öreg köböl, öreg fertály, öreg mérő, 
győri mérő, a 2—4 hold szántó csekélysége, a kender-
vetés hangsúlyozása, a keresztelésbeli tyúk, kenyér és 
Takácsiban a jégverem. Bizony ma is szép lenne, ha épí-
tene a nép. De 162 év előtt a díjlevélben ki volt kötve, 
hogy a jégvermet tartoznak tele hordatni! 

Szekeres Mihály, 
esperes. 

IRODALOM. 
** Bibl ia i e lbeszé lé sek elemi és népiskolák szá-

mára, írta dr. Bartók György ref. pap és vallástanár. 
I. rész ószövetségi elbeszélések, 86 lap, ára kötve 35 kr. 
II. rész újszövetségi elbeszélések. 66 lap ára kötve 35 kr. 
Nagy-Enyed, Cirner és Lingner kiadása. 

Évről-évie izmosodó vallási tankönyvirodalmunk-
ban figyelemre méltó helyet foglalnak el a dr. Bartók 
György tankönyvei, melyek képzett lelkész tudásával és 
egy gyakorlott kadechetes paedagogiai tapasztalatával 
vannak szerkesztve. Szerző jelen műveiben is gondosan 
szem előtt tartja a vallásoktatásnak egyfelől azt. az érte-
lemképző czélját, hogy a gyermekek a bibliai történe-
tek főbb mozzanataival és kimagaslóbb alakjaival jól 
megismerkedjenek; másfelől a kedély és hitélet mélyíté-
sére irányuló azt a célzatot, hogy a gyermeklélek az 
egész szenttörténetben, Istennek soha meg nem szakadó 
atyai vezetését és gondviselő működését szemlélhesse. 
Ezekből a tekintetekből a Bartók tankönyvei kifogástala-
nok. Még nagyobb előnye az »ó- és újszövetségi elbeszé-
lések »-nek a gyermek fejlettségéhez mért. egyszerű, vilá-
gos nyelvezet, melyen a bibliai eseményeket elbeszéli. E 
tekintetben különösen azt tartjuk sikerültnek, hogy a 
történeteket a nehézkesebb bibliai stílusból a mai iro-
dalmi nyelvre írja át s csak a jelmezőbb bibliai mondá-
sokat és »szálló ige*-szerű szólásokat adja a biblia ódon 
zamatú nyelvén. Ezek a könyv jó oldalai. 

De vannak, szerintünk, árnyoldalai is. Első és leg-
főbb az, hogy a Bartók-féle bibliai történetek igen nagy 
terjedelműek. 11,111. ellemosztályos tanulónak 86 + 66 lap sűrű 
nyomású szöveget városi iskolában sem lehet túlterhelés 
nélkül megtaníttatni. A szerző által javasolt kihagyások 
pedig hézagossá teszik a történetet. Másik kifogásunk az 
ellen a túlságos moderneskedés ellen van, mely a régi 

szép nevét is modernizálja a bibliai történeteknek s »szent-
történeíek* vagy »bibliai történetek* helyett »bibliai elbe-
szélések «-et használ. Megérhetjük még, hogy egy még 
modernebb theologus bibliai »regéknek«, »mondák«-nak 
vagy épen »mesék«-nek kereszteli el a kijelentés szent-
történeteit. 

A könyv nyomása tiszta, kiállítása csinos, ára elég 
jutányos. 

** Új Óramutató. Szerkesztette Szabó Aladár, a 
»Hajnal* szerkesztője, kiadja Hornyánszky Viktor, Buda-
pest, 1896. 148 nagy nyolcadrétü lap, sűrű nyomással. 
Ára 50 kr. A tiszta jövedelem a »Hajnal* belmissziói 
alap nevelésére fordíttatik. 

Az »Uj Óramutató* 21 belmissziói értekezést és 
tanulmányt közöl, ugyanannyi szerzőtől. Az írók nem vala-
mely új belmisszió szervezetet akarnak létesíteni a régi 
egyházi szervezet mellett, hanem az egyház holt tagjait 
meg akarják tölteni élő hittel, hogy aztán ezek is felser-
kenvén, világosodjék meg bennök a Krisztus. Az érdekes, 
változatos, eszméitető és termékenyítő munkára előre is 
felhívjuk a figyelmet. Nemsokára érdemileg is méltatjuk, 

** A szatmári egyházmegye husz éves törté-
nete 1875 — 1894. Az egyházmegye megbízásából írta és 
szerkesztette F. Varga Lajos majtisi lelkész, egyházme-
gyei főjegyző és tanácsbirő. Szatmár, 1896., a »Szabad-
sajtó* nyomda nyomása, 313 lap, ára kebelbeli lelkészek-
nek, tanítóknak s más tisztviselőknek 1 frt, másoknak 
2 frt. — Ez egyházi monografia behatóbb ismertetésére 
visszatérünk, most csak jelezni kívántuk megjelenését. 

E G Y HÁ z. 
A dunamel l ék i egyház i é r t ekez l e t igazgatóvá-

lasztmánya e hó 9-ikén Szilassy Aladár elnöklete alatt 
tartott ülésében határozati javaslatot fogadott el »a lel-
készárvák szeretetháza* ügyében, megvizsgálta a titkár 
számadását, s megállapította az okt. 17-én d. u. 4 órakor 
a Lónyav-utcai főgimnázium nagytermében tartandó egy-
házkerületi értekezletnek a programmját. Az értekezleti 
gyűlés énekkel és imával nyittatik meg ; Szilassy Aladár 
elnöki megnyitót mond, Szőts Farkas titkári jelentést olvas 
fel, Kecskeméthy István az egyház belső építésének apo-
lógiájáról, Lécay Lajos a legsürgősebb hitápoló teendők-
ről, György László a gyülekezeti evangélizációról, Fábián 
Dénes a vegyes házasság körüli lelkipásztori teendőkről 
tart felolvasást. Az értekezleti helyiség előtermében vallá-
sos könyvek, lapok és folyóiratok lesznek közszemlére 
kitéve, melyekre előre is felhívjuk a közönség figyelmét. 

A reformáció évfordulója közeleg. Hendezzünk 
templomi és iskolai ünnepeket az emlékére. Lélektermé-
kenyítő, eszméitető ünnepélyeket lehetőleg minden egyház-
ban és minden gyülekezetben. Hálafohászaink, dicsérő 
énekeink, az evangélium diadalát hirdető prédikációink 
megannyi erőforrásai lehetnek a valláserkölcsi erősödés-
nek és nemesülésnek. 



T e m p l o m s z e n t e l é s Bá lványoson . Bálványoson 
Somogymegvében szeptember 27-én tartatott meg a tem-
plom és az új orgona felszentelése. A bálványosi reform, 
gyülekezet mintegy 800 lélekből áll. Templomát 1836-ban 
építette, de az építkezés el volt hibázva. A boltozatokba 
beépített vasak kitágultak, a boltozatok megrepedeztek, 
pusztulásnak indult az egész tetőzet. Végre elhatározta a 
gyülekezet, hogy romlásnak indult templomát megépítteti. 
A megye főmérnöké, Scholz Gyula megvizsgálván az épü-
letet, az építőmester tervét helyben hagyta, a bolthajtá-
sokat erősítő vasrudak beszerzésére nemcsak utasítást 
adott, de azt maga meg is vásárolta. Az ekképen reno-
vált templom belekerült 3000 forintba. A hívek, kiknek 
régóta vágyásuk volt orgonára, dacára temérdek költsé-
güknek, önkényt ajánlkoztak az új orgonának megvéte-
lére. Szalai Gyula müorgona-építő Székesfehérváron épí-
tett egy új orgonát 1300 frtért. Ezeknek felavatása 27-én 
ment végbe, a templomot buzgó imával és szivekhez szóló 
beszéddel megnyitotta Kálmán G-yula főjegyző, kinek fel-
hívására megszólalt az orgona, játszott pedig az orgonán 
Tóth István dömsödi kántor, kit új orgonájának megbi-
rálására felkért a bálványosi gyülekezet elöljárósága. Ez-
után a szószékbe ment Kájel József dömsödi lelkész, ki 
is a nála megszokott ékesszólással prédikált, szent Dávid 
108. zsoltárját vévén alapul. A keresztelést végezte Kovács 
Géza s.-lelkész, az úrvacsorai beszédet Tury Károly ku-
polyi lelkész. Kár, hogy a szakadó eső sokakat vissza-
tartott az ünnepélyen való megjelenéstől. Cs. 1. 

I S K O L A . 

Lelkész i v i z s g á l a t o k tartatnak október 13., 14-ik 
napjain a budapesti theologiai akadémián. A vizsgázni 
kivánók október 12-ig jelentkezzenek a theol. igazgatónál, 
a mikor végbizonyítványaikat (absolutorium), szolgálati 
bizonyítványaikat bemutatni s iskolai tartozásaikat és a 
10 frt vizsgálati díjat lefizetni tartoznak. Október 13-án 
a kápláni szóbeli vizsgálat s a lelkészi zárt írásbeli vizs-
gálat, október 14-én a lelkészi szóbeli vizsgálat s az el-
maradottak alapvizsgálata tartatik meg. A vizsgálatok dél-
előtt 9 órakor kezdődnek. 

Gimnáz i s ta leányok. Alighogy megnyitották a 
budapesti leánygimnáziumot, már a vidék is kezd ez 
irányban mozogni. II.-Böszörményből írják, hogy ott a 
közvélemény kívánatára Összeállott két tanító és nyolc 
leánynyal magoltatja a gimn. I. osztályának tantárgyait. 
Csakugyan villamos sebességgel haladunk! 

Iskola f e l a v a t á s volt Péczelen szeptember 27-ikén. 
Jelen volt az ünnepen Tóth József kir. tanácsos, tanfelü-
gyelő is. Előzőleg Keresztesi Sámuel héviz-györki lelkész 
prédikált a templomban, honnan az új iskolába ment a 
közönség. A felavató beszéd és ima után, melyet Szánthó 
János esperes úr helyett György László péceli ref. lelkész 
tartott, beszélt Tóth József tanfelügyelő is, gyönyörűen fej-
tegetvén ezt a termékeny eszmét: az iskola az egyház vete-

ményes kertje. Hasonló buzgó egyházias szellemben beszélt 
Tanké János főreáliskolai tanár s presbyter is. Az iskola-
házat a közmivelődési körtől 3500 frton vette az egyház-
község; átalakítása 1200 frtba került. 

A d iákasz ta l m e g n y i t á s a . A -budapesti diák-
asztal hosszas vajúdás után végre az idei félévben mégis 
megnyílik. A közoktatásügyi miniszter már helyben hagyta 
az alapszabályokat s az egyesület megalakítása van hátra. 
A felügyeletet az egyetem és a műegyetem tanácsának két 
kiküldöttje fogja gyakorolni. A diák-asztal vagyona mint-
egy 70—80 ezer forintra rug s e tőke kamatain kívül ezer 
forintot ad a főváros s mintegy háromezer forint jut a 
hallgatóktól szedett heiratási díjakból. Körülbelül 6—7 ezer 
forint jut tehát arra, hogy pbból szegény tanulóknak ellá-
tást nyújtsanak. Az egyesület megalakulása után nyom-
ban pályázatot hirdet, hogy a diák-asztal a jövő hónap-
ban megkezdhesse működését. 

E G Y E S Ü L E T . 
A budapesti ifjúsági egyesület folyó hó 4-én 

Szilassy Aladár pénzügyi biró és egyházmegyei gondnok 
elnöklésével szépen látogatott rendkívüli közgyűlést tar-
tott. A közgyűlés közéneke és Hamar István megnyitó 
fohásza után Szabó Aladár egyesületi titkár bejelentette 
azt az örvendetes tényt, hogy Vischer Sarasin Baselből, 
az ev. szövetségnek májusban itt járt egyik küldötte, 
1000 frank adományt küldöttt az egyesület helyiség-alap-
jára egy olyan schweizi családtól, melynek feje minap 
elhunyván, a családtagok ezzel az alapítványnyal kíván-
ják az elhunytnak emlékét megtisztelni. A közgyűlés 
jegyzőkönyvében és külön levélben köszönte meg a szép 
adományt. — A téli munkaprogramra megállapítására és 
az összejövetelek rendezésére öt tagú bizottság küldetett 
ki. — A reformáció évfordulóján az egyesület a theologiai 
ifjúsággal kezet fogva a Kálvin-téri templomban nagyobb-
szerű reformációi ünnepet rendez. A közgyűlés közének-
kel és Szöts Farkas zárimájával fejeztetett be. 

különfélék. 
* Szemé ly i h írek . A tiszáninneni ref. egyházke-

rület közgyűlése e hó 5-én Sárospatakon az ottani jog-
akadémia két tanszékére (Nemes Ferenc és Kun Béla he-
lyére) Szabó Sándort és lllyefalvi Vitéz Gézát válasz-
totta meg. — A hajdúböszörményi ev. reform, egyház 
lelkészévé a Szeremlev József esperes helyére a népes 
hajdúváros majdnem együttes akarata Szolnoki Gerzson 
volt böszörményi segéd-lelkészt hívta meg. — Barsy 
László a nagy-szokolyi helyettes lelkészt, kit a nagy-
szokolyi gyülekezet törvény ellenére rendes lelkészévé 
választott, nyilatkozatot küldött be szerkesztőségünkbe, 
s abban kijelenti, hogy a választás az ő többszörös, ha-
tározott tiltakozása mellett történt s hogy ő álutakon 



sohasem szokott járni. — Dr. Szadeczky Gyula budapesti 
ref. főgimnáziumi tanárt a Kolozsvárra egyetemi tanárrá 
nevezte ki a király. 

* Az »Üdvösség útja* szerzőjének. E lap 40. sz. 
különfélék rovatában közlött felhívásának készséggel en-
gedve, átdolgozandó pályaműve érdekében kijelentem, 
miszerint helyesen fogta fel, azon nyilatkozatomat, melyet 
a Krisztus személyisége felőli felfogásáról bírálatomban 
tettem, s melyet egyházi értekezletünk is magáévá tett; mert 
valóban a Megváló személye természetének csupán egyi-
két, tudniillik, Istenségét emelni ki mereven, egyoldalűlag, 
nem evangeliumszerű prot. felfogás. Igaz ugyan, hogy a 
sz. iratokban, különösen János evangéliumában több locust 
találhatni, melyek a Krisztus lényének Istenneli egyenlő-
sége, tehát istensége mellett szólanak, de ugyancsak itt, 
valamint egyébütt is, maga Jézus magát nem egyszer 
valóságos embernek állítja lenni, s magát az anyjának 
feltétlenül alárendeli. Krisztusnak ezen kétféle önnyilatko-
zata képezi aztán alapját azon helyes prot. felfogásnak, 
mely szerint ő az isteni életet az emberi természettel 
egyesítő istenember, a ki míg egyfelől magát az atyával 
teljesen egynek lenni tudta, addig másfelől az emberi 
nemmeli egységét többször határozottan kifejezte. Ezért 
állítottam, s úgy hiszem, joggal, Krisztus isteni természe-
tének egyoldalú érvényre emelését pápistás felfogásnak. 
Különben szerzőnek azon igéretét, hogy müvét átdolgozva 
az újabb pályázatra be fogja küldeni, egyházi értekezle-
tünk, az ügy érdekében, szives örömmel veszi előzetesen 
is tudomásul. B. S. 

* A római n é m e t ev. e g y h á z folyó évi június 
hó végén ünnepelte 75 éves fennállását, 1819. június 27-én 
tartotta az első német ev. istentiszteletet Schneider lelkész 
az Orsini palotában. Ma az egyháznak 500 — 600 tagja 
van ; e gyülekezetet nem tisztán németek alkotják, hanem 
hozzájuk csatlakoznak a Rómában élő svájci, dán és 
skandináviai evangélikusok is. E kisded egyházban tar-
tatik gyermekistentisztelet, van ev. nőegyesület és keresz-
tyén férfiegyesület. A 90 tagot számláló nőegyesület a 
betegek ápolására négy Kaiserswerthben képzett diakonissát 
foglalkoztat. A lefolyt 75 év alatt 14 lelkész szolgált e 
gyülekezetben. Kápolnájuk most még a Caferelli palotá-
ban van — de már négy évi gyűjtés eredményeként 
150 ezer márkájuk van templomépítésre. 

* A brit és külföldi biblia-terjesztő-társulat 
képviselője Portugáliából örvendetes híreket közöl. A jezsui-
ták ellenmunkája dacára, vagy inkább annak folytán 
egyre növekszik azoknak a száma, a kik a szentírást 
bírni óhajtják. 

* Az a n g o l - e g y h á z i m i s s z i ó - t á r s u l a t munkája 
Ugandában a mult év folyamán hatalmas lendületet vett. 
Ez egy év alatt a misszióállomások száma négyről 10-re 
emelkedett, a hittérítőké pedig 11-ről—24-re. A megnyert 
pogányok száma még három-négy év előtt is csak mintegy 
500 volt, most legalább húszszor annyi. Csak a mult 
évben 600 gyermeken kívül 2921 felnőtt pogány keresz-
teltetett meg. Az ugandai megkeresztelteknek körülbelül 
egy ötöde a nevezett missziótársulat küldöttei által nye-
retett meg a keresztyénségnek. Tucker püspök látoga-
tása alkalmával az első három hónap alatt 1200 egyént 

konfirmált meg. Kétszáz bennszülött evangélista és tanító 
segíti a hittérítőket. Az ugandaiak tanulási és olvasási 
buzgósága igen nagy. Csak a mult év tíz első hónapja 
alatt 13,211 bibliai részeket, 4036 katekizmust, 15,227 más 
olvasókönyvet vásároltak a benszülöttek. Ha a jelek nem 
csalnak, az ugandai missziónak nagy jövője van, mely nem-
csak az országra, hanem egész Közép-Afrikára áldásos leend. 
Pilkington misszionárius a jelen állapotot így írja le : 100 ezer 
lélek hozatott az evangéliummal érintkezésbe, s ezeknek fele 
olvasni is tud. Kétszáz tanító és evangélista fáradoz közöttük. 
10,000 új-testamentom van kezökben; hatezer lélek nyer 
naponként oktatást; a keresztelések és konfirmálások sta-
tisztikája hat év óta minden évben az előző évinek két-
szeresét muta t ja ; Isten ereje nyilvánul az élet megújítá-
sában, és mindez a világon legsötétebb szellemi sötétség 
közepette történik! Isten csoda dolgai láthatók Ugandában. 

* A franc ia i sko la törvényről , nem rég ezt lehe-
tett olvasni egy nagyon is szabadelvű francia lapban: 
>Semmiesetre sem tarthatjuk szerencsének, hogy a fele-
kezetnélküli, vagyis a »polgári* iskolázás oly végletekig 
vitetett Franciaországban. Áz a tény, hogy az ifjú gonosz-
tévők száma az iskolai törvény életbeléptetése (1880) óta 
rettenetesen megnövekedett, megérdemli a törvényhozók 
és a nevelők figyelmét. A tanítók és tanítónők legnagyobb 
része is úgy fogta fél a dolgot, hogy nekik a vallás elle-
nében ellenségesen kell fellépniök, hogy azt kigunyolniok 
vagy mint babonát, nevetségessé kell tenniök* A francia 
iskolákban használt olvasókönyveket Dakosta szerkesz-
tette, egyike azoknak, a kik 1871-ben a párisi commune 
élén álltak. Ez a Dakosta a legszebb francia költeménye-
ket megcsonkítva vette fel olvasókönyvébe, hogy a ben-
nök előforduló s általa gyűlölt »Isten« szót kihagyja. 

* A keresztyének sorsa Chinában. Nemrégiben 
Wylie svéd misszionáriust a chinai katonák megölték, a mi 
miatt azután nagyon felháborodtak az európai államok és 
China kormánya meg is büntette a gyilkosokat. Most leg-
utóbb meg egy Tang nevű áttért chinait fogtak meg ilyen 
pogány katonák. Földre teperték, elvették mindenét azután 
szivének szegezték kardjaikat és úgy kérdezték, vájjon ő 
is egyike Jézus követőinek? >Igen« — felelte — »én ke-
resztyén vagyok*. Azután a tiszt elé hurcolták, hogy vé-
geztesse ki. De az emlékezett a büntetésre, mit Wylie 
gyilkosai kaptak, azért hát szabadon bocsátá. A mikor 
a megmenekült Tanggal összejöttek barátai, kérdezték tőle, 
honnan merítette bátorságát? ^Olvastam Péter történetét, 
ki megtagadta a Krisztust és azután keservesen sírt e 
felett. Miképen tagadhattam volna én meg Uramat ?» — 
Az ilyen keresztyének élete a bizonyság a mellett, hogy 
a Krisztus él és munkálkodik az emberek szivében. 

Azokat a tisztelt olvasóinkat, a kik a Lapot 
megrendelték, de az árát nem küldték még be, 
valamint a Il-ik és Il l ik évnegyedről hátralékos 
előfizetőinket is, tisztelettel fölkérjük, hogy tarto-
zásaikat minél előbb kiegyenlíteni szíveskedjenek. 
Elmúlt az aratás, mit a megrendelők fizetési ha-
táridőül önkényt választottak. A ki október köze-
péig nem küldi be, attól kénytelenek leszünk postai 
megbízás útján hajtani be a tartozását, példányát 
pedig többé nem küldjük. Évnegyedes előfizetőin-
ket is felkérjük a IV-ik évnegyedi előfizetés be-
küldésére. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

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

c i m z e n d ö k . 

Kiadó-hivatal : 
llornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á a z e l ö f i z . és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára i 

Félévre í 4 frt 50 kr / egésa évw: t /W. 

Egyes szám ára 90 kr. 

Megnyitó beszéd. 
Elmondatott a budapesti ref. theologusok önképző körének 1896. 

okt. 11-én tartott ülésén. 

Kedves tes tvére im az Ú r b a n ! Midőn arról 
gondolkoztam, hogy mint e körnek az 1896/97 . 
t anév re megválasztot t t anáre lnöke , miképen mond-
jak el lehető keveset abból a sokból, a mit el 
szere tnék mondan i : két bibliai m o n d á s ju to t t 
eszembe. Az egyiket Fü löp apostol intézte Na-
thaneelhez , a mikor ez Fülöp d iada lk iá l tásá ra : Meg-
találtuk azt, a ki felöl Mózes írt a törvényben és 
a próféták, tudniillik a nazareiiibeli Jézust, József-
nek fiát (Ján. I, 46.), gúnyos tnosolylyal azt feleli: 
Nazarethböl támadhat-e valami jó ? (Ján. I, 47.) 
Fülöp nem bizonyítgat , hanem a tapasztalat i 
módszer t a lkalmazza s azt mond ja : Jer és láss! 
(Ján. I, 47.) Ez az egyik bibliai mondás. 

A másik az Ú r szava, a melyet Ézsaiás 
hal lot t szent e l ragad ta tásában , az Ú r szava, a 
ki így szólott m á r igen sokszor : Kit küldjek ? 
Ki megy el? (Ézs. VI, 8.) 

E két mondás t i l letőleg nem aka rom külön-
ben é rdekes me l l ékkörü lményekre hívni fel a 
figyelmet. Nem foglalkozom azzal a kérdéssel , 
milyen t e rmésze tű volt az az e l ragadta tás , a 
mely Ézsaiás t az élő Isten közvet len közelébe 
vitte. Fü löp szavait magya rázga tva sem szándé-
kozom azt az előt tem kétségte len tényt bizonyít-
gatni, hogy va lamennyi evangél is ta ós apostol 
súlyt helyezet t az ó- és ú j t e s t a m e n t u m össze-
függésé re s Mózes meg a prófé ták jövendölései-
nek a Kr isz tusban való be te l jesedésére . 

Nem aka rok ezút tal egyebet tenni, csak e 
két rövid szónak a keresz tyén é le t re való fon-
tosságát k imuta tn i : 1. Jer és láss! továbbá 2. ICit 
küldjek ? Ki megy el ? 

I. 

y>Jer és lássía ez az a laphang ja minden 
időkben azok préd iká lásának , a kiket az Isten 

lelke indított s a kik a Kr isz tusban bizonyos-
ságot és általa Is tenben békét ta lá l tak. 

Három nagy elvet foglal magában ez a né-
hány egyszerű szó, 1. az isteni ki je lentés szük-
ségességének elvét, 2. a szabadság elvét s 3. a 
keresztyén hit b izonyosságának elvét. 

J e r ós láss, azt kiál t juk mindazoknak, a kik 
a h i te t lenség úta in tévelyegnek s a kik erköl-
csiséget, mível tséget és ha ladás t a k a r n a k Is ten 
nélkül. Je r tek ti boldogtalanok és lássátok meg 
az Isten fenséges cselekedetei t ! Je r t ek ós szerez-
zétek meg azokat az erőket , a melyek az erköl-
csiség pislogó parázsá t l ángra lobbant ják! Miért 
költötök pénzt a haszontalan eledelre és fáradtok 
azért, a mi meg nem elégíthet? (Ézs. LV, 2.) 
»Jöjjetek én hozzám és hallgassatok engem, hogy 
éljen a ti lelketek (LY, 3.), azt m o n d j a az Úr ! 
Jöjjetek az Úrhoz és ér t sé tek meg, hogy nincs 
igaz mívelődés és igazi ha ladás Isten nélkül! 

Vagy azon csodálkoztok, hogy az Isten oly 
dolgokat je len te t t ki, a melyekhez gyarló ér tel-
metek hozzá nem szokot t? Csodálkoztok, hogy 
az Isten, m ineku tána sokáig szólt y>az Atyáknak 
a Próféták általa (Zsid. I, 1.), végezet re tes te t 
öltött szent F i á b a n ? És csodálkoztok, hogy az 
isten szent Fia kiontot ta d rága véré t vsokak bű-
neinek bocsánatára^ Máté XXVI, 18.) és ezzel meg-
alázott bennünke t , mer t k i tünte t te , hogy mi nyo-
moru l t ak és bűnösök vagyunk, ós az ő »nagy 
szabadítása« (Zsid. II, 3.) nélkül ká rhoza t lenne 
r é s z ü n k ? Es csodálkoztok, hogy az, a kinek 
»adatot teljes hatalom mennyen és földön <í (Máté 
XXVIII, 18.) a halál t meggyőzte es a halálból 
valósággal f e l t ámado t t ? Hát azon nem csoclál-
koztok-e , hogy a Szentlélek az Isten országát 
soha elpusztulni nem enged te s a sokszor bi-
l incsbe ver t keresz tyénsége t d iadal ra seg í t e t t e? 

Szegény vak elmék! Szegény nyughata t lan 
szivek! Hát azt kívánjátok, hogy az élő Isten 
bölcsessége a ti gyar ló bölcsességtekhez legyen 
hason ló? ! Panaszkodtok , hogy az Isten cseleke-



eleteit meg nem ér thet i tek, csudái t meg nem 
foghat játok, az isteni Krisztust el nem érhet i tek , 
az Isten igéjében hinni nem tudtok s a Szent-
lélek t i tkos működésérő l tudomás t nem szerez-
h e t t e t e k ? Há t nem inkább akkor kel lene-e cso-
dálkoznotok és panaszolkodnotok, ha az Isten 
evange l iuma az a nyomorúságos evangel ium lenne, 
a mit ezerféle a lakban, hogy magatok is meg-
nyugvás t benne nem talá lhassatok, magatok al-
kot ta tok ? ! 

Óh, hall játok meg azér t a régi szózatot: » J e r 
és láss!a Itt az isteni kegyelem forrása inál van 
látni való. Lá tn i való, a mihez foghatót is más-
hol nem láthat tok. Bizony az isteni kegyelem 
cselekedete i nagyságos cselekedetek, a mik az 
ember i é r t e lmet messze tú lszárnyal ják s a mike t 
épen azér t az ember i é r te lem csak úgy foghat 
fel, ha az Isten lelkének fényessége megvilágít ja. 
Egy oly Is tenér t , ki mindeddig távol t a r to t t a 
magá t tőlünk, nem é r d e m e s lelkesülni. De az a 
tudat , hogy az Örökkévaló csupa irgalomból a 
ha lá lba ment é r tünk , túlvilági erővel lá that el. 
J e r azér t és láss! A m e g d e r m e d t ós érzéket len 
lé leknek é r d e m e s felkelni, megmozdulni , megin-
dulni s a mennyei Atyához jönni. Oh, mer t az 
Isten országáról áll igazán a költő szava : 

Alles Vergángliche ist nur ein Gleichniss, 
Das Unzulángliche hier wird's Ereigniss, 
Das Unbeschreibliche hier ist es gethan. 

De épen azért , mer t »dicsőség és szépség va-
gyona a mi I s tenünk előtt, ember i tekintély az 
Ú r dicsőségét ós szépségét ne a k a r j a soha elho-
mályosítani. Fülöp nem azt mond ja a gúnyolódó 
Na thanee lnek : Hidd el, hogy a Jézus a világ 
Megváltója, mer t én m á r láttam, hanem azt: J e r 
ós te is láss, te magad is. 

Óh, bizony re t t ene tes dolog, a mikor az 
e m b e r a szabadsággal visszaél s gúnyolj a es 
meggyalázza az isteni Megvál tó t ! De nem a bá-
torí tó » J e r és láss« viszi ide a lelkeket, h a n e m 
az isteni i ránytű e lzárása folytán az ember i 
tételekkel való elégedetlenség. Az ember i lélek 
r endesen a következő u takon sülyed a meddő 
és feneket len h i te t lenség örvényébe. Először meg-
elégszik az Isten országára vonatkozó helyes 
tételekkel , de az é le terőket a Krisztustól meg 
nem szerzi. Azután magá ra enged erőszakol ta tni 
helytelen té te leket is s e tételek á rnyékában 
mind inkább á tad ja magát az érzókiségnek. Utol-
já ra a m á r nem is értet t , szükség te lennek is 
t a r to t t té te leket eldobja, sőt meg támad ja velők 
együt t az isteni t ényeke t is, m e r t azt hiszi, hogy 
ezek is hozzá tar toznak a hálóhoz, a mely őt fogva 
tar to t ta , de boldoggá nem tette. 

Azér t az ember i lelket nem szabad akár-

milyen helyes té te lekkel sem visszatar tani az 
isteni i rga lomba való elmerüléstől . Hiszen talán 
így a val lás ta lanság borzasztó képet mu ta t egy 
darabig, de a gyógyulás így következik be bizo-
nyosan. Comte szerint a Krisztus sohasem léte-
zett. Mások szerint létezett, de erkölcsi hiányok 
muta tkoz tak rajta. Egy zsidó rabbi pl. azt kifo-
gásol ta a Krisztusban, hogy édes anyjával nem 
bánt elég gyengéden. A tisztelt rabbi természe-
tesen nem vet te jól eszébe Kr isz tusnak a kereszt-
fáról anyjához és legkedvesebb taní tványához 
intézet t szavait, meg aztán elfelejtette, hogy a 
Krisz tusnak épen azért kellett anyjá t más embe-
rekke l egy színvonalra állítania, s a kánai me-
nyegzőben az ő megváltói m u n k á j á b a való be-
avatkozásá t visszautasí tania, mer t Isten vala. Az 
ilyen képtelen felfogásokból nagyon h a m a r meg 
is té r t a számbavehe tő emberek nagy része a 
Jézus bűnte lenségéhez . Ekkor meg már sokan 
nem álhat tak ellen az igazságnak s el ismerték, 
hogy Krisz tus be tegeket is gyógyíthatot t . így nőtt 
folyton az Ú r s az emberek — alább szállottak. 
Las sankén t a köd tel jesen eloszlott és soha az 
élő, isteni Kr isz tus oly d iadalokat nem aratot t , 
mint a szabadság e századában. Milliókat ér in-
tet t a mennyei világosság, a kiket apáik hitet-
lenségben neveltek, a Jézus közelségét érezve, 
könytel t szemekkel ké rdez ték : Kicsoda vagy uram? 
(Csel. IX, 5.). 

Es a Krisz tus felel t : Én vagyok az, a kit ti 
kergettek! En vagyok az, a kit kerestek. Nálam, 
nélkül senki sem mehet az atyához. (Ján. XIV, 6.) 

Es így ki tűnik, hogy a szabadság szelleme 
vezethet egyedül, a keresztyén hit bizonyosságára. 
Az ember , ha fellázad is az ember i tekintély 
ellen, érzi, hogy az isteni tekinté lyre mindig szük-
sége lesz. Az isteni tekintély pedig nemcsak, 
hogy meg nem semmisít i szabadságunkat , sőt 
inkább az igazi szabadsággal a jándékoz meg. A 
kiket a Fiú megszabadít, azok igazán szabadok 
(Ján. VIII, 36.). A mikor az ember megszabadul 
a kétely ós bizonytalanság érzetétől, meg a bűn 
uralmától , a k k o r lett igazán szabad. E felséges 
szabadság b i r tokában nyugodtan hal l ja a gúnyo-
lódásokat . Soha többé nem szűnik meg azt pré-
d iká ln i : » Je r és láss/« Valami rendí the t len nyu-
galom ömlik el e szavakon. Mintha csak azt fe-
jezné ki általok a keresztyén e m b e r : En az én 
h i temet nem féltem. Az nem képzelődéseken, 
nem is ember i té te leken alapul, h a n e m isteni 
t ényeken . Talán igaz, hogy Nazarethből soha 
semmi jó nem jött. De mégis a Krisztus, a ki 
onnan jött, a legfőbb jó. Nagyon meglehet , hogy 
a halál ha ta lmát senki meg nem győzte. De a 
Krisz tus egész bizonyosan meggyőzte s ez is az 
ő egyet lenségót mutat ja . Epen azért , mi nem 



azért kiál t juk a vi lágnak : »Jer és láss«, min tha 
h i tünk bizonyosásságát az ő becses í téletei től 
aka rnók függővé tenni , hanem m e r t szánjuk a 
világot. 

II. 

Es ezzel e l jutot tam beszédem második felé-
hez. Az e m b e r a kegyelem által szabadságot és 
hitet nyer. Hite boldoggá teszi. A hivő e m b e r 
is csudálkozik, de alázattal ós tú lá radó öröm-
mel. A hivő ember boldogsága érzetében így 
kiált fel a zsol tá r í róval : »Kicsoda volna nékem 
mennyekben náladnál több ? és te náladnál egyébben 
nem gyönyörködöm e földön a. (Zsolt. LXXIII, 25.) 
Az Is tennel való közösségben e lmerül a lélek a 
Krisz tus dicsőségének szemléletébe és áhí ta t ta l 
r e b e g i : »Te szebb vagy minden emberek fiainál«. 
(Zsolt. XLY, 3.) A keresztyén, a Krisz tus meny-
asszonya, így kiált a mennyei vőlegényhez: »Te 
vagy az, a kit az én lelkem szereta: (Ézsai. I, 7.). 

De a megdicsőülés hegyéről le kell szállani, 
mer t az Ur szava szól: »Kit küldjek? Ki megyen 
el?a Sok e m b e r eltéveszti az Is tenhez való kö-
zeledés s az Istentől való elmenetel sorát. Sokan 
tenni, hatni , munká lkodn i aka rnak , mielőtt az 
Is tent megismer ték s lelkeiket mennyei fegyve-
rekkel el lát ták volna. Épen azér t munká jok meddő 
ós e redményte len . 

Viszont mások, a mikor az Ú r Jézust meg-
találták, a mikor vLátták az 0 dicsőségét, mint 
az Isten Egyszülöttének dicsőségét a (Ján. I, 14.) 
félre vonulnak s a vi lágba visszamenni nem 
akarnak . Oh az Isten gye rmeke inek m u n k á j a is 
sokszor s iker te len s bizony az ón le lkemben is 
gyak ran felszállt a gondolat , hogy többé a vi-
lágba vissza nem megyek, u t aka t törni nem pró-
bálok, mer t az emberek úgy sem választ ják az 
y>egy szükséges dolgota. (Lukács X, 42.) Inkább ott 
maradok folyvást az U r közelében s gyönyör-
ködöm az ő szépségében. Az ilyen e lhatározá-
sokban csak erősí te t t az a le leményesség, a mely-
lyel a világ a Krisz tus országát magától eluta-
sította. Azt m á r sokszor hallot tam, hogy a vallá-
sosság hanya t lóban van s e rősödnie kellene, de 
azér t a ki a megszokot tnál több helyen is imád-
kozott, meg aztán nemcsak az egyházat emle-
gette, h a n e m azt is, a miér t az egyház fenn-
áll : az ilyen ember t már — kegyeskedőnek ne-
vezték, a helyett , hogy azt mond ták v o l n a : 
No, há la Isten, végre -va lahára e val lásosság 
emelkedőfélben van. Karácsonyi beszédekben 
gyak ran magasz ta l ták az Ú r Jézust , hogy a leg-
nagyobb szegénységet öl töt te magára , de azér t 
nagy bűnnek ta r to t ták sokan, h a művel t keresz-
tyén e m b e r oly tes tvérével is kezet szorított, a 
ki nyolc g imnáziumot nem végezett. Ha a Krisz-

tus hívei nem ér tek el e redményt , akkor kine-
vet ték, ha pedig valami kis e r edmény t elér tek, 
akkor meg veszedelmes embereknek tekin te t ték 
őket. Ha félre húzódtak, akko r az volt a panasz, 
hogy ma m á r más világ van s az evangél ium-
mal hatni nem lehet ; ha pedig s ike rekre muta t -
tak rá, a melyeket az Isten segédeimével vívtak 
ki s a melyekér t a dicsőséget neki tulajdoní tot-
ták, akkor azt mond ták : Ni, hogy büszkélkednek. 
Ha az evangel ium érvényes í tésére ú j eszközöket 
is megragad tak , akkor sokan azt mond ták : Iíül-
földieskednek. Mások meg azt vet ték rossz néven, 
ha sa já t hazá juk és nemzetük jólétét tel jes erő-
vel igyekeztek előmozdítani. Ha szi lárdul ós haj t -
ha ta t lanul áll tak a megfeszí te t t ós fe l támadot t 
Krisz tus evangel iuma mellett, akkor azt mondták : 
Ezek zsarnokok! Elnyomják a szabadságot! Ha 
pedig mozgékonyak voltak s m u n k á r a serken-
tettek mindenki t s nemcsak a lelkészeket, kész 
volt a vád: íme ezek az újí tók mindent fel akar-
nak forgatni. 

E képtelen zűrzavarra , e bűnös makcsság ra 
sokszor azt mond ta az én lelkem i s : Kérlek 
Uram, ne küldj engem oda (II. Móz. IV, 10.). De 
az Úr mégis minden időkben visszaküldte a 
bűnös ós tévelygő, vakhi tben vagy hi te t lenség-
ben sínlőclő emberekhez a Mózeseket ós Illése-
ket, meg az egyszerűbb s kisebb je lentőségű 
h íveket is. Bármily fá jda lmas volt az Istentől 
való elválás s a vi lágban végzett munka , azér t 
mégis engedtek az Isten gye rmeke i az Ű r kül-
désének. Erezték, hogy az Úrná l való maradásuk 
té t lenséggé változnék. Másfelől az Ú r el lát ta 
őket ú j erővel, ú j szeretet tel , ú j reménységgel 
s az Ú r hívei nemcsak az Ú r parancso la ta iránti 
engedelmességből , hanem azér t is e lmentek, mer t 
szivük megtel t boldogsággal s ha ta lommal , a 
mely azt monda t t a velők: y>Az én szivemben az 
Urnák igéje olyan volt, mint az én csontjaimba 
rekesztetett égő tüza (Jer. XX, 19.). 

Es ez az égő tűz kényszerí t i az Ú r híveit, 
hogy a s iker te len vagy nem egészen s ikeres 
m u n k á t ú j r a kezdjék, hogy buzgóbban imádkoz-
zanak, hogy az evangél iumot szóval és í rásban 
terjeszszók, hogy a bűnösöket ós h i te t leneket té-
rí tsék, hogy a vakhi tben tévelygőket világosítsák, 
a sebeket bekötözzék, a nyomor t enyhí tsék, a 
kísér tések tüzében já ró i f júságot védjék, a kép-
muta tás t megtör jék s így az Ú r lelki t emplomát 
építsék. 

Azok, a kik meghal lot ták a hívó szóza to t : 
»Je r és láss«, megér te t ték az Úrtól azt is, hogy 
y>az aratásra való gabona sok, de az arató kevés 
(Máté IX, 37.) s a mikor felhangzott az Ű r szava : 
»kit küldjek, ki megyen e l ? nem félve még sa já t 
gyar lóságaiktól sem s bízva az Úrban , alázato-



san, de mégis ha tá rozo t tan így a jánlot ták fel 
magoka t Ézsaiás prófétával . » ímhol vagyok én s 
küldj el engemet!«. 

* * * 
»Jer és láss !« és »Menjetek el!«, mily ellen-

té tesnek látszó jelszavak s mégis mily szépen 
kiegészít ik egymást . 

Ón, ha in téze tünk és abban e kör is jól 
megér t i e mélységes szavakat , az Isten á ldása 
nem m a r a d el. 

V a j h a kö rünk igyekeznék h iva tásá t jól betöl-
teni s tagjai t h ívná az Ú r csodás dolgainak meg-
vizsgálására, h ívná a felkelésre s az Ú r Jézus-
hoz való közeledésre , h ívná a hi tnek s az igazi 
evangel iumi tudományosságnak erős í tésére és 
azoknak a fegyvereknek megragadásá ra , a melye-
ket nem a Jézus oldalába már tunk , hanem a 
melyekkel a nemes hacot harcol juk meg. Más-
felől a theologusok m á r itt, ez intézetben kezd-
jék szárnyaika t próbálgatni , mint az apostolok, 
a kik először is csak Izraelben, csak kis kör-
ben működtek , hogy aztán később az egész vi-
lágba e lmehessenek. 

Különösen szívökre kötöm, hogy egymást 
építeni el ne mulaszszák. I la másokhoz nem men-
nének is, men jenek egymáshoz, de egymás ja-
vára, nem pedig egymás romlására . Legyenek 
eré lyesebbek a jóravaló se rken tésben , a bűntől 
való óvásban s a Krisz tusról való bizonyságté-
telben. Azonkívül szóljanak a kics inyekhez va-
sá rnap i bibliai i skolá inkban s alkalom adtán a 
nagyokhoz is ós ne mulaszszanak el egy a lka lmat 
sem az Isten országa ter jesz tésében. így erősöd-
he tnek majd oda, hogy egykor az egyház életre-
kel tésében tevékeny részt vehetnek. Egyébi rán t 
azt mondha t juk , hogy ha a jelek nem csalnak, egy-
házunk is meghal l ja a Krisz tushoz hívó s z ó t : 
J e r ós láss és tagjai nemcsak a r r a figyelnek, a 
mit emberek rende lnek és parancsolnak , h a n e m 
mindenekfe le t t a r ra , a mit az Ű r akar . Ezt a 
hívó szót sokan félreér t ik még s épen azér t 
több a zúgás és vádaskodás , mint az igazi építő 
munka . Az emberek csökönyösen ott m a r a d n a k 
előítéleteik sötét zugában, a helyett , hogy azzal 
számot ve tnének , miér t is jöt t vol takép a Krisz-
tus a vi lágra De a köd oszlani kezd m á r előt-
tünk is. És ha egyszer jó nagy lesz azok száma, 
a kik megér te t t ék a Kr isz tus aka ra t á t s nagy 
erővel s erős hittel kiál t ják a jelen t á r sada lom 
fülébe a hívó szózatot. J e r ós láss, akkor lehet 
remélni , hogy az Ű r k é r d é s é r e : »Kit k ü l d j e k ? 
Ki megyen e l ? mindig többen fogják, tele őszin-
teséggel és áldozatkészséggel kiál tani — s ad ja 
Isten, hogy mi is mindnyá jan azok közé tar toz-
zunk — Itt vagyok, U r a m ; kü ld j engemet ! 

Szabó Aladár. 

Bibornoki látogatás Debrecenben. 
Hazai h í r lapja inkból é r t esü l tünk azon fényes 

fogadtatásról , melyben a magyarhon i kálvinis ta 
főváros Debrecen, az ott bérmálás i főpapi szer-
t a r t á s végett megje lent Schlauch Lőr inc bibor-
nok urat , a nagyvárad i r. k. megyés püspököt 
részeltet te. 

Az ünnepé lyes fogadásról megemlékezet t ezen 
lap is 40-ik számában különösen megjegyezvén, 
hogy az üdvözlő küldöt tségek sorában a debre-
ceni ev. ref. lelkészi kar, va lamint a t iszántúli 
ev. ref. egyházkerü le t theologiai és jogi akadé-
miá jának képvisele te is -— merő udvar iasságból 
— megjelent . 

Én részemről , mint az ev. ref. egyik szerény 
tagja, a jelzett — h a b á r megengedem, puszta 
udvar iasságból tö r tén t — hivata los ós testület i 
t isztelgést he lyénvalónak egyáta lában nem tart-
hatom. Nem különösen annálfogva, mer t a deb-
receni lá togatás t Schlauch Lőr inc ú r nem egy-
szerű vendégi minőségben, s nem valamely 
országos , vagy az egész városi közönséget ér-
deklő ügyben, h a n e m mint r. k. megyés püspök, 
a sa já t hitfelei által szentségnek ta r to t t bé rmá-
lás kiosztása, t ehá t merőben egy vallásfelekezeti 
főpapi funkció gyakor lása véget t tet te. 

Tör tén t peclig ezen üdvözlő tisztelgés, ille-
tőleg udvar lás épen azon Debrecen városában, 
a melyben W o l a f k a püspök-p lébános ú r papi 
hivataloskoclása óta az egyházi lag csak 1715-ben 
vidéki jövevényekből megalakul t római katholi-
c izmus m á r is oly szembetűnő gya rapodásnak 
indult , hogy ha ez továbbá is ily fokozott mérv-
ben halad, úgy Deerecennek , mint egykori kál-
vinis ta Rómának , h í re -neve puszta tör ténelmi em-
lék marad . 

Szer in tem nem tagadható , hogy egy r. k. 
papi fejedelem sajá t hívei mellett , az egész vá-
ros részéről tö r tén t ily szükségtelen, fényes ós 
ünnepé lyes fogadása, ily fe l tűnően tisztelgő ud-
var lása a debreceni köznépre valóban észlelhető 
s m a r a d a n d ó benyomás t gyakorol t , míg sa já t 
egyházának főpapjá t s lelkészi k a r á t hasonló 
tün te t é sben s lá tványos ünnep lésben részesülni 
nemcsak a helybeli r. k. hi t fe lekezet elöl járósága, 
de a maga polgári ós egyházi ha tósága részéről 
is t ud tommal nem tapasztal ta . 

A köznép, bá rmely val lásfelekezethez tar -
tozzék, mindenü t t szemlá tomás t hódol a látvá-
nyos külsőségnek, s bá r a ref. egyház, melyet 
tagjai az őskeresz tyónség leányának és örökösé-
nek t a r t anak , pur i t án je l leménél fogva egyházi 
é le tében a szerény egyszerűséget követi s főpapjai 
csillogó ünnepe l t e tósekre és szemkápráz ta tó pom-
pás fogad ta tásokra köz tudomás szer int nem vá-



gyakoznak : a köznépre való tekinte tből nem 
t a r tom sem célszerűnek, sem tanácsosnak, ha a ref. 
lelkészi s t aná r i k a r és a ref. egyházi ha tóságok 
szükségte len ovációkban részesít ik az úgyis fen-
héjázó római kath. k lé rus t és papságot , főleg 
midőn ennek részéről csak némi részben is meg-
felelő kölcsönös udvar iasságo t és tényleges viszo-
nosságot , sőt mél tányos f igyelmet is maguk irá-
nyában épen nem tapasz ta lnak ; midőn például 
a r e fo rmá tus püspökök és lelkészkedő papok 
h iva ta lba ik ta tásáná l a magas k lé rus s a hely-
beli r. kath . le lkészség rendszer in t a maga távol-
létével t ün te t ; midőn az egyházi lá togatások alkal-
mával h ivata losan el járó r e fo rmá tus püspökök 
megérkezéséné l a római ka thol ikus templomok 
ha rang ja i még ott is némán maradnak , hol a 
r . k. papi fe jedelmek hasonló hivatalos látoga-
tásainál a re form, egyházi ha tóságok m á r előbb 
sa já t ha r ang j a iknak ünnepé lyes zúgatásaival tisz-
telegtek. 

A fényes római kath . egyház k lé rusának s 
le lkészkedő a lpapságának anyagi gondokkal ter-
helt szűkölködő ref. egyházunk s ennek lelkészi 
ós t aná r i k a r a i r ányában nyilvánuló lenézését, 
büszke magata r tásá t , de különösen a vegyes 
házasságokból szüle tendő gye rmekek vallásfele-
kezet isége tá rgyában , a törvény által szentesí te t t 
reverzál isok kiál l í tásánál m á r is é rvényesülő fö-
lényét, gyenge egyházunknak ez úton is fokoza 
tos apasz tásá t eléggé tapaszta l juk, sa jnosan érez-
zük s mint h i t fe lekezetünk igaz hívei mélyen 
fájlaljuk. Nem szükség t ehá t az e l lenséges róm. 
kath. h ie ra rch ia tag ja inak lá tványos ünneplésével 
s bókoló udvar lásáva l sa já t fe lekezetünket , ennek 
fejeit, lelkészi és t aná r i ka rá t oly fe l tűnően kiseb-
bíteni, mint ez közelebb Debrecenben tör tént , 
hol a hazaf ias érze lménél fogva kü lönben nagy-
é r d e m ű kegyes t an í tó rend a lg imnáz iumának fej-
lesztésére ezen tú lnyomólag ref. val lású vá ros 
tö rvényha tósága már úgyis 100,000 fr tnyi nagy-
szerű segélyt szavazott meg, míg a nagy gar ra l 
felkarolt ref. tudomány-egye tem oly k ívánatos 
é le tbelépte tése megfenekle t t s a messze távol-
ban tévedez, s hol a m á r tényleg megnyíl t ós 
egyenesen a p ro tes tan t izmus csökken tésé re irá-
nyuló r. k. felsőbb leánynevelő- intézete t vezető 
iskolanónék szokott h i t té r í tge tése a helybeli két 
evang. felekezet rovására , e lőre lá tha tóan úgyis 
nagy mérvben érvónyesí tendi magát . 

A fentebbiekből következ te tve szer in tem unt ig 
e legendő lett volna az udvar lásból , ha a vasút ró l 
a h í res városi ötösfogaton nagy hűhóva l beszál-
lított, i l letőleg bekísér t b ibornok-püspök úrná l 
egyedül a városi po lgá rmes te r ú r végezi magán-
tisztelgését. m h L a j o s 

ügyvéd, egyháztanács. 

Sötét pontok. 
— Levelek a szerzetességről. — 

II. 
A középkor az embernek két ideálját alkotta meg : 

a lovagot és a szerzetest. Mindkettő a keresztyénségből 
fakadt és — valljuk meg — eszméjében mindegyik szép 
és tiszteletreméltó. A megelőző világ túlságosan anya-
giasságba sülyedt, s az egyik oldalon az érzékiség, az 
élvhajhászat, a másikon a durva erőszak jellemezte. Az 
új szellemnek fényes hivatása ép abban összpontosult, hogy 
az emberi szellemet fölemelje, magasabb szárnyalásra 
bírja, a tömegben rendet hozzon Le kellett gyűrni a tes-
tiséget, meg kellett mutatni, hogy vannak magasabb dol-
gok, melyekért érdemes lelkesülni; le kellett fegyverezni 
az erőszakot, s a harcos erejét nemesebb célok szolgála-
tába hajtani. A népvándorlás marcona embere így lesz 
a vallás, a nők és az egyház ha tása alá került birodal-
mak védőjévé, a kéjelgésbe merült társadalmakból így 
emelkedik ki az aszkéta, ki megveti a testet, a világ kéjei-
nek édességét, s magát sanyargatva egyedül az igazi, a 
»maradandó hazának*, az égnek szemléletébe merülve éli 
napjait . A feudalismusból hamarosan kifejlik a lovagok 
céhe, az aszkéták szintén testületekké verődnek és meg-
születik a szerzetesség. Mindegyik rendnek megvannak az 
ő szabályai, szertartásai, jogai sőt kiváltságai, s valljuk 
meg. a maga idejében mindegyik nagy hivatást töltött be. 

Azonban nem akarok önnek párhuzamot írni, annál 
kevésbbé ismert históriai adatokat fölmelegíteni. On jól 
tudja, hogy az első aszkéták kegyes emberek voltak, és 
Krisztust követve vonultak a pusztákba. A régi legendák 
sok szép idyllt rajzolnak róluk, s ők valóban meg is érde-
melték a kegyes visszaemlékezést. Egy társadalomban, 
mely nem a munka elvét hirdeti, föl sem ötlik, ha kiváló 
szellemű férfiak elhagyják a zsibongó életet és erejöket 
saját tökéletesítésökre fordítják. Az az imádság, melyet 
gyakorolnak, többet használ, mint bármi más emberi 
munka és ajándék. Maga az aszkéta sincs helyhez kötve; 
ha elég kincset gyűjtött magának, előjön rejtekéből, s 
mint író, mint tanító derekasan állja meg helyét. Nem 
köti senki, semmi, csupán a saját buzgalma és elhatáro-
zása ; minden perczben föláldozza szabadságát az Istennek; 
de minden perc ú j szabadságot hoz részére. E mellett 
még egy nevezetes szokásuk van. Meggyőződésük, hogy 
csak tökéletesebb állapotban, éltesebb korban kívánatos 
a félrevonulás. Egészen fiatal, kevésbbé tapasztalt ember 
alig van közöttük ; tudják, mily küzdelem sülyósodik reájok. 

Már a mint az aszkéták szerzetekbe gyűlnek, mikor 
a szétszórt egyesek helyét jórészt a testület foglalja el, 
az állapot nem egészen ilyen. Csak olvasson át ön egy 
régi szerzet-szabályzatot, teszem azt, a melyik a nyugati 
szerzet-reguláknak mintegy klasszikus típusául szolgált, a 
Benedek-féle »Begulá«-t, és bámulni fog a szervezeten, a 
mely az egyszerű, igénytelen csirából kifejlett. Képzeljen 
egy gyülekezetet, a mélynek élén az apát áll. Kötelessége, 



hogy semmit se tanítson, tegyen vagy parancsoljon, csupán 
az Isten parancsolatát; inkább példával járjon elül, mint 
beszéddel. Tilos neki a személyválogatás; de a szelíde-
ket jó szóval, a gonoszokat ütleggel is javíthatja, miköz-
ben több figyelmet fordít a mennyei, mint a földi, mulandó 
javakra. Ha valamely fontos ügyben kell határoznia, ösz-
szehívja a gyülekezetet, tanácsával él, ha kisebb a dolog, 
elég, ha az idősebbeket kérdi meg; azonban úgy végez, a 
mint jónak látja, s mindenki morgás nélkül engedelmes-
kedni tartozik néki, mivelhogy a klastromban senki se 
kövesse saját szivének hajlandóságát*. »A késedelem nél-
kül való engedelmesség úgy van odaállítva, mint a töké-
letesség alapja, első lépcsője. Aztán következik a hallga-
tás, az alázatosság. Éjjel-nappal megvannak a közös imád-
ság órái, a zsoltározás, melynek főszabálya, hogy szív és 
száj egyesüljenek az Ur dicséretében. A magános imádságra 
nézve az a szabály, hogy legyen rövid és tiszta szívből fa-
kadó, s ha a gyülekezet együtt van az imádság helyén, a 
priortól adott jelre mindenki tüstént keljen föl s ne hivalkod-
jék senki a továbbmaradással. Az egyszerű »testvérek« mel-
lé az apát elöljárókat rendel, jámbor életű és modorú férfia-
kat, a legérdemesebbek és legértelmesebbek közül. Együtt 
alusznak, ki-ki külön ágyban, ruhástul, miközben a cellá-
ban folyton világosság ég. Az engedetleneket, makacsokat, 
kevélyeket, zugolódókat első esetben az előljáró négyszem-
közt meginti ; másodszor az egész gyülekezet jelenlété-
ben megkorholják, s ha ez sem használ, az asztaltól eltilt-
ják, testi büntetésre ítélik, sőt, ha a bűne nagyobb: a közös 
imahelyről, sőt étkezésből és társalgásból is kizárják, meg-
verik, imádkoznak érte, s végső esetben elbocsátják a 
gyülekezetből . . . Saját java senkinek sincs; minden közös ; 
de ismét minden az apáttól függ. Az ő parancsa nélkül 
még egy íróvesszőt sem szabad sem adnia, sem mástól 
elfogadnia senkinek. Kiki kap azt és annyit, a mit és a 
mennyit az apát jónak ítél: a ^gyengébb* többet, az erő-
sebb, a tökéletesebb kevesebbet. Az étkezés szűkös, a 
hústól tartózkodnak, de a »gyarlóknak gyarlóságát számba-
véve«, s mivel a »barátokat épenséggel nem lehet meg-
győzni*, hogy a bor nem való nekik: a maga messzelyje 
mindenkinek kijár, föltéve, hogy a helyi viszonyok meg-
engedik. A világgal mentül kevesebbet érintkeznek; a kik 
utaznak, ha estére visszatérhetnek a zárdába, kinn étkez-
niük az apát engedelme nélkül tilos. Levelet még szüleik-
nek se írhatnak felsőbb engedély nélkül, és az apátnak 
még a kapottat is hatalmában áll a címzettnek kézbesí-
teni vagy tőle megtagadni. Vendéget a kolostor szívesen 
lát ; de az idegenekkel szóba állaniok csupán az apáttól 
e célra kiválasztott, kipróbáltaknak van megengedve. 

Nem hüvelyezgetve egyébb dolgokat, csupán a tagok 
fölvételét akarom röviden körvonalazni. A jelentkezőt 
először is négy-öt napi próbára teszik: ha elég állhatatos 
és türelmes-e ? Aztán a noviciusok házába rendelik s 
tapasztalt férfiút állítanak melléje, ki folyton szemmel ki-
sérje, vájjon valóban Istent keresi-e? megtanítsa mind-
ama »nehéz és kemény dolgokra, melyek az Úrhoz visz-
nek*, és megoktassa a regulára, megmondván neki: »lme 

a törvény, mely alatt vitézkedni kivánsz; ha bírod, lépj 
be, ha nem, távozzál békében*. Akkor hat hó múlva ismét 
elolvassák előtte a szabályokat, és ha szándéka mellett 
marad, fölveszik a gyülekezetbe, miután tudja, hogy »ama 
naptól fogva nem hagyhatja el a monostort, sem nyakát 
a regula igájából ki nem vonha t j a ' . 

Ha utána néz a dolognak, látni fogja, kisasszony, 
hogy mindenütt az eredeti szöveg után indultam. Meg-
vallom, szent Benedek szépen ír, olvasása élvezetet nvujt, 
s tanaiban sok az igazság és a mélység. Ez a regula 
fenkölt, nagy lélek munká j a ; de — valljuk meg — nagy 
és fenkölt lelkeknek is való. Az a férfiú, a ki készítette, 
maga sem juthatott vele zöld ágra és saját alattvalói ré-
széről elégedetlenség, orgyilkos alattomoskodás lett a jutalma; 
de mivé vált és válbatik alacsony fickók kezében? 

A történelem — nem az a hazug és hizelgő papi 
história — egymaga is meggyőzhet róla mindenkit, hogy 
a választások, a sokaság kegye ritkán esik valóban mél-
tókra. A demokrácia és a demokráciákban bőven termő 
klikkek rendszerint örömestebb hódolnak fejnek, a mely-
nek üstökét kezükben tarthatják, és a szerzet, mikor fejét 
választja, igazi kis demokrácia, mely kérész-életet él, egy 
napon támad és enyészik. Azontúl teljes absolutismus int, 
mely a megválasztott főnek sírjáig tart. és a melytől nincs 
többé appelláta. Végre is, az apátok szintén emberek, és 
a szent Benedek szive szerinti, a bölcs és a szent, ki a 
fölállított mértéket megütné, nem kevésbbé ritka közöttük, 
mint bárhol a világon. Az ilyen uralkodónak minden ellen-
szenvtől, haragtól, szenvedélytől távol kellene maradnia; 
kisded birodalmában mindenkit egyformán szeretnie, min-
den hízelgéstől óvakodnia, nem is említve az önzetlen 
buzgalom ama ritka adományát, melynél fogva nem is-
merve saját kényelmét, célokat, magát mintegy társai 
szolgálának tekintse, mintegy önmagát hozza társaiért 
áldozatul. A szent Benedek szabályzata tökéletes apátokra 
számít, s legkevésbbé sem gondol rá, hogy emberei csak 
ritka kivételek lehetnek, hogy a valóságban a gyarló, az 
önző. a hitvány sokkal több, mint a kiváló, a nemes, a 
magasztos. Ez az irat odadobja a sokaságot egynek, mint 
a megkötözött bárányt a mészáros kése alá, s nem gon-
dol vele, hogy a »megkötözöttek« az igazságtalanság, a 
rosszaság ellen orvoslatot találjanak. 

»De hiszen igazságtalanságot békén tűrni, gonosz-
ságot lemondva elviselni — — — ez az ő erényök, ez 
az ő égi érdemök!« Mily gúny, mily szemérmetlen arcul-
csapása az emberi méltóságnak — a mi századunk sze-
mében — ha a szent író nem gondolt is reája. »Az 
előljáró szava Isten szava*, mondják ők ; de ki hatalmazta 
fel őket, hogy istenekké tegyék magokat ? Nem látja-e ön, 
mint tárul kapu a leggaládabb tetteknek, a minőket csak 
képzelni lebet, hogy az Istennek némely szolgái, a hogyan 
magokat nevezik, azt tűzik ki célúi, hogy alattvalóik tökélete-
sítésének köpenye alá saját önzésöket rejtegessék? Egy ember, 
egész csoportok fölött, semmi más felelősséggel, mint a minő-
vel az Istennek tartozik! Mintha a gonosz nem azért volna 
gonosz, mivel az Istennel nem törődik. S ez ellen hiába 



hivatkoznak némely dolgokra, minő az, hogy az alattva-
lók összességének kérelmére magasabb fórum leteheti a 
hűtlen sáfárokat : ez a legnaivabb ellenvetés, a melyet 
csak képzelni lehet. Azok a derék absolutisták rendszerin 
nem estek a fejők tetejére; nagy konzorciumok tagjai. 
Az abbás úrnak meglehetnek a maga választottjai, s ezek 
jó nyereség fejében híven megállnak mellette mindenben; 
ők a hivatalok, a nyerhető jók javadalmasai , a kormányzók : 
a titkos kabinet, az uralkodó réteg, a melytől a többi 
függ. Legtöbbször ők csinálják ki a választásokat, a rend-
főnök reájuk hallgat, sokszor kezökben van, s nélkülök 
nem tehet és nem tesz semmit. A »misera plebs«-szel szem-
ben ők az apáti hatalom képviselői — megannyi apró apát 
s a tömeg hiába kísérti meg a tőlük való szabadulást. A 
fő-főhatalom részére az egyes »bárány«-okról informá-
ciókat készítenek, ha valaki közvetlen a »trón*-hoz for-
dulna is : ügyét az ő információjuk, az Ő tanácsuk alap-
ján dönt ike l ; felelősséggel csupán gazdájoknak tartoznak, — 
és a gyülekezetben az egy nagy zsarnok mellett a kis 
zsarnokoknak egész sora él és uralkodik. Ne mondja ön, 
hogy az apát a szabályzat szerint a legjobbakból és legér-
demesebbekből volna köteles összeválogatni őket, végre 
is fölöttébb izlés dolga, ki mit és kit tart legjobbnak és 
legérdemesebbnek. A zsák megtalálja a maga fol t já t : a 
rossz a rosszat választja; a zsarnok a jó eszközt, a gyönge 
elméjű a bizelkedőt, a nagyhangú t ; a gyönge lelkű : a kit 
épen kényszerül : a hatalmaskodót. a tolakodót, a kitől 
fel, a kit nem tud vagy nem mer lerázni a nyakáról. 

Való igaz: ez a Benedek-féle szervezet — időfolytával 
— itt-ott változott, módosult. Az életfogytiglan való uralmat 
fölváltotta a néhány évre szóló, a főhivatalnokok kineve-
zését az esztendőről-esztendőre való v á l a s z t á s — é s ez — 
különféle alakokban a haladó szellem vívmánya volt és 
a zsarnokság némi korlátozása. Legtöbb helyütt mégis 
megmaradt a régi állapot, lényegében legalább, s a nyomo-
rult tömeg tovább hordja nehéz igáját. Dolgozik és tűr, 
s ha néha feljajdul, engedi, hogy az urak, a kényelemben 
élők kenetes szavakkal tartsák hogy a szenvedés, a türe-
lem, a méltatlanságok elviselése tökéletességének forrása. 
Szenteskedő farizeismussal, szemtelen cinizmussal mond-
ják nek i : »Igen, mi nyúzunk titeket, mivel azt akarjuk, 
hogy mentül többet szenvedve, mentül több érdemet gyűjt-
setek a másvilágra*, de ők, maguk nem állanak soraikba, 
nem hajlandók megosztani gyötrelmeiket, elsők lenni a 
szenvedésben, mint annak idején szent Ferencz. 

Hát nem mindig és mindenütt volt és van így; de sok 
helyütt volt, sok helyütt lehet és van ekképen, s a szabályzat 
nem vágja útját a visszaélésnek. Ez az, a mit önnek világossá 
tenni akar tam. Nézzen ön körül, s mondja meg. van-e Euró-
pában társadalom, melynek ilyen alaptörvénye volna ? Van-e 
társadalom, a melyben az ember joga ennyire ki volna szol-
gáltatva elnyomásnak, eltiprásnak, megsemmisítésnek ? De 
vádat kívánok tán halmozni egy szent Benedeknek, ennek 
a nagy férfiúnak fe jére? Isten őrizzen tőle. Ő legalább is 
állott oly magasan, mint kora ; ő egyáltalán nem hibás 
azért, hogy az idő haladt, a műveltség újabb útra tért, 

az eszmék világa, az élet megváltozott. A demokráczia 
nem vad és barbár csoportok megszelídítésére, rendben-
tar tására való, s a kulturának bizonyos magasabb fokán 
bír boldogulni. Európa nem egy tized, nem is egy század 
küzdelmei, forrongásai és munkája után ért oda, a hol ma 
van, és az emberiségre vonatkozó eszmék gyökeres válto-
zása követte vagy kísérte haladását. A szerzetesség egy-
szerűen középkori intézmény, de a mely tagjait többé 
jórészben nem műveletlen, félbarbár elemekből toborzza, 
és a modern világban kiván helyet foglalni a nélkül, hogy 
rendszerint a modern élettel és eszmékkel számolni akarna . 
Egy élő anakronizmus, melyet sokan tűrnek hasznáér t ; 
bár még többen meg vannak győződve, hogy — régi for-
májában legalább — nem e világba való. 

Tényleg: a modern Európában, mely annyi küzdel-
met vívott az emberi jogokért, egy egész sereg sötét folt 
van, hová nem bírt behatolni a szellem igaz világossága; 
a valódi jog, a mindenkinek egyforma mértékben járó 
szabadság! 

(Folyt, köv.) B. K. 

könyvismertetés. 
A magyarországi középiskolák múltja és jelene. A magy. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából az ezredéves ünnep 
alkalmára írta dr. Fináczy Ernő. Budapest, Hornyánszky Viktor 
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(Folytatása és vége.) 

Fináczy ezután a József császár tanügyi reformjai-
ról beszél, de nagyon is kivonatosan. Hangsúlyozza a 
József császár centralizáló törekvéseit a tanügy terén, a 
melyen a nemes uralkodó, mint annyi másban, úgy itt 
is inkább Bécsnek a malmára szerette a vizet hajtani . A 
protestánsoknak azonban még kedvezni is látszik, mert az 
öt tankerületi főigazgatói állás közül háromra protestáns 
urakat nevez ki, és protestáns tanárokat, is alkalmaz a 
katholikus gimnáziumokhoz. Ez intézkedések fölött azon-
ban, melyek különben is oly rövid életűek voltak, Finá-
czy csakhamar napirendre tér, hogy hozzáfogjon az első 
után három évtized múlva létesült második Ratio Educa-
tionis tárgyalásához. 

Könyvének csaknem legalaposabban kidolgozott részei 
ezek. Előszeretettel tárgyalja az 1791—93-iki regnikolá-
ris bizottság tanügyi határozatait s kivonatolja Örményi-
nek a tanácskozásokat megnyitó beszédét, a melyben a 
tanítás főjellemvonásául van téve az, hogy »mindenek-
előtt vallási türelmességre kell nevelni az ifjúságot s e 
végből (a vallástanon kívül) úgy kell kiszemelni a taní-
tás anyagát, hogy az összes felekezetek ifjai egyenlő szel-
lemű, nemzeti műveltségben részesüljenek«. Elismerőleg 
szól Fináczy a második Ratioról, a mit ez, ha jól meg-
gondoljuk a dolgot — sok tekintetben ki is érdemelt. 
Hiszen nemzeti nyelvünk számára biztosítja az őt megil-
lető helyet, aztán meg az egyetem bölcsészeti karánál is 
fontosabb reformokat létesít. 

Mi protestánsok nem adtunk valami nagyon sokat 
egyik Ratio Educationisra sem, hiszen az 1790/91. évi 
XXVI. t.-c. biztosította részünkre iskoláink berendezé-
sének szabad jogát S hogy mily mértékben éltünk eme 
jogunkkal : ennek ékes bizonyságául vázolja Fináczy a 
debreceni, sárospataki és nagyenyedi iskolák fontos tan-



ügyi reformjait s ezek közül a sárospataki tanterv-újításo-
kat különösen merésznek mondja. Nem feledkezett meg 
Fináczy ág. evang. testvéreink újításainak ismertetéséről 
sem, noha ezek sokkal kisebb jelentőségűek. 

Elismeréssel kell kiemelnem a második Ratiót ismer-
tető fejezet utolsó részét, melyben az író rövid kis visz-
szapillantást nyújt a régi iskolára. »Egyedül a protestáns 
anyaiskolák voltak azok, úgymond, hol a nemesebb és 
önállóbb tudományos szellemnek legalább némi nyomai 
mutatkoztak s hol a középiskolai tanítás is megérezte 
azt a jótékony hatást, melyet a külföldi egyetemekkel 
való rendszeres összeköttetés gyakorolt az egész iskolára®. 
Megrója a régi iskoláztatás hibáit, de egyúttal méltányolja 
is annak előnyeit. Szerinte a régi iskoláztatásnak nem egy 
olyan jellemvonása volt, mely a mai rohamosan fejlődő 
tanügyünket is meghaladja. Fináczynak nagy igaza van. 
Mostani gimnáziális tantervünk, nem hiába hangzik a 
panasz innen is, onnan is, a különböző ismereteknek 
oly nagy tömegével igyekszik foglalkoztatni a serdülő ifjú-
ságot, hogy sok esetben még a tanároknak is kemény 
dolgot ad sikeresen eligazodni az előadásra szánt tan-
anyagban. E körülménynek kikerülhetetlen következése 
az összetüggéstelen, igazi rendszer nélküli tanmenet, s ez 
a sikert soha nem hozó állapot a nagyobbára papiroson 
felejtett céloknak csak hátramozdítója, nem egyéb. Régen, 
a mi nagyon természetes is, a tananyagnak a maihoz 
képest aránytalanul csekély volta miatt sokkal inkább 
biztosítva volt a tanítás és tanulás sikere; az ismereteket 
az ifjúság hasonlíthatlanul alaposabban sajátíthatta el. 
Aztán pedig a tanár és középiskolai ifjúság közti viszony 
is, óh, de nagyon megváltozott! A régi tanrendszerrel 
együtt az igazi, szeretetteljes ragaszkodásnak is csaknem 
nyoma veszett. Pedig a tanítás sikere nem okvetlenül a 
tankönyveknek minél nagyobb tömegében rejlik, hanem 
annak művészetében is, hogy a tanár bizalmat, meg kellő 
tiszteletet tudjon maga iránt fölkelteni növendékeiben. 

Az Entwurf,, ez a nemzeti szempontból gyászos 
emlékű, de paedagogíai értékét tekintve nagy jelentőségű 
mű a többek közt reális irányú középoktatást is szerve-
zett hazánkban. Fináczy nem helyesli az Entwurf szelle-
mében megalkotott, s 1875-ben hat osztályúból nyolc 
osztályúvá bővült reáliskola behozatalát, mondván, hogy 
ez rést ütött középoktatásunk történetileg igazolt egységén. 
Hát az szent igaz, hogy ha valaminek nem válik hasz-
nára a mai jelentésében érdemezett reáliskola, úgy az 
bizonynyal a egységes reáliskola gonddal ápolt eszméje. A 
reáliskolákkal beköszöntött a dualismus s ki tudja meg-
mondani, mikor fogunk szivünkből örvendhetni az oly sok-
szor emlegetett egységes iskoláztatásnak, melynek alkot-
mányos szabadságunk feléledésekor legelső szószólói közül 
szerzőnk a jeles Emericzyt és Schvarcz Gyulát említi föl. 

Fináczy egyáltalában nem teszi magáévá azoknak 
az álláspontját, a kik már a középiskolai oktatásba is 
bizonyos szaki képzést óhajtanának bevinni, olyanformán, 
mint az a báró Eötvös József-féle lyceális tantervben elő-
van adva. 

A magyarországi középiskolák jelen állapotainak 
rajza következik ezután. Az egész második rész alapjá-
ban véve nem egyéb, mint az 1883. évi XXX. t.-c.-nek 
kimerítő tárgyalása. E nevezetes s a maga nemében kor-
szakot képező törvénycikk képezi a Fináczy felvétele sze-
rint a határkövet középiskoláink múltja és jelene között. 
Mint korábban említettem, a két résznek kevésbbé ará-
nyos kidolgozásával nem vagyok a maga egészében meg-
elégedve. Elvégre is, e mű az ezredév alkalmára Íródott 
meg, s így a múltnak ép oly joga van a körülményesebb 
ismertetéshez, mint a jelennek, ha nem több. Csak a régi 

prot. iskoláztatást kell megnézni, mily szép anyag áll ren-
delkezésére a történetírónak, dacára annak, hogy egyhá-
zaink történeti emlékei a bennünket a múltban ért sok 
viszontagság következtében javarészben elpusztultak. 

Középiskolai törvényeink alapelveit fejtegetvén: hely-
teleníti Fináczy a reáliskolának a gimnáziumétól eltérő, 
illetve megcsonkított jogosítását, s ezzel kapcsolatban emlí-
tést tesz az e különbség megszüntetésére irányult kísér-
letekről is, elismerőleg szól Wlassicsnak a nők maga-
sabb tanulmányait elősegítő reformjairól. Kimutatja, hogy 
1894/95-ben az ágostai evangélikusok 25, az evang. refor-
mátusok 27, a két prot. egyház együttesen egy és az 
unitáriusok két középiskolát tartottak fenn Magyarországon. 
Megérdemli, hogy ideiktassam Fináczynak ama sorait, 
melyek tanférfiaink munkálkodásának legszebb elismeré-
sét foglalják magukban. »Elévülhetetlenek azok az érdemek, 
melyeket középiskoláink ez irányban nemzetünk és álla-
miságunk jövőjének biztosítása körül három évtized óta 
szereztek, s nincs az a babér, mely ez iskolák hazafiasan 
munkálkodó tanárait e szolgálataikért elég tisztesen meg-
koszorúzhatná.* 

Eléggé részletesen fejtegeti írónk az 1883: XXX. 
t.-c. fontosságát: a középoktatásban létrejött egységet, 
ezzel kapcsolatban ismertetve az államnak 1. rendelkezése, 
2. vezetése és 3. főfelügyelete alatt álló középiskolákat. 
Ez utóbbiak csoportját az autonom hitfelekezetek iskolái 
képezik, melyek felett az állam csak felügyeletet gyako-
rol; noha újabban mind több azon autonom iskoláink 
száma, melyek évenkénti államsegélyt vesznek igénybe s 
ez által természetesen az államnak magukkal szemben 
több jogot is biztosítanak. 

Nagyon ügyesen és tapintatosan hasonlítja össze 
Fináczy, a tanulmányi rendszer tárgyalásának folyamán, 
jelenlegi iskoláztatásunkat a régivel s szóba hozza mai 
tanárképzésünknek is sokkalta előrehaladottabb állapotát. 
Noha szent igaz, hogy sok javítani való van az utóbbi 
kérdésben s tanügyi kapacitásainknak nagyban fő a fejük, 
hogy e téren valami életrevaló reformot létesíthessenek. 
Általános tapasztalat, s ehhez részemről is hozzájárulok, 
hogy az egyetemi négy éves cursus jelen alakjában merően 
elégtelen arra, nagyrészt a tanrendszernek is fölöttébb 
hiányos volta miatt, hogy a középiskolai tanítás művé-
szetében elegendőleg járatos tanárok kerülhessenek ki a 
bölcsészeti fakultásról. Egyébiránt ez olyan kérdés, a mely 
miatt már sok betű szántotta végig a türelmes papírla-
pokat, s hogy a hamu alatt mily mértékben lappang a 
szunnyadó parázs, bizonyítják a Reöthy—Heinrich-féle 
konfiktusok. 

A görög nyelv helyett választható tantárgyak ismer-
tetése után, melyeknek a mai rendszer szerinti alkalma-
zását Fináczy egyáltalán nem mondja sikerültnek, s e 
törvény megváltoztatását kívánja, a két középiskola, gim-
názium és reáliskola tanterveit hasonlítja össze, majd az 
érettségi vizsgálat történetével s fejlődésének mai fokával 
foglalkozik. Középiskoláink tanulmányi eredményét vizs-
gálva, arra a meggyőződésre jut az író, hogy a nyelvek 
tanításának eredményét felülmúlja az úgynevezett reáliák 
tanításának a sikere. A magyar nyelv és irodalom taní-
tásában szerinte alapos fogyatkozások észlelhetők, nem is 
szólván a latin nyelvtanítás eredménytelenségéről, a mely 
felett általános az elégületlenség. Ifjúságunknak magyar 
irodalmi ismeretei többnyire megdöbbentően hézagosak, az 
írásbeli dolgozatok igen nagy százaléka pedig a követel-
ményekkel szemben még szóba is alig jöhet. 

A harmadik fejezet a testi nevelés ismertetésének 
van szentelve, különösebb elismeréssel hódolván gróf Gsáky 
Albinnak és Berzeviczy Albertnek, a kik a régitől lénye-



gesen eltérő irányba terelték az ifjúság testi nevelését. A 
labdázásnak és más hasonló játékoknak régi jő nemei, 
melyek tanügyi íróink szerint sokkkai hatásosabbak és üd-
vösebbek voltak az ifjúságra nézve a mai mütornázásnál , 
uapja inkban már teljesen ismeretlenek ifjúságunk életében. 

A rendtartásról szólva, az iskolai vizsgálatok tüze-
tesebb fejtegetése után röviden a középiskolák köztar tá-
sos intézményeiről is megemlékezik s a protestánsokéi 
közül a sárospataki, nagyenyedi és felső-lövői internátu-
sokat említi föl. A debreceni kollégium konviktusáról. mely 
pedig tudomásunk szerint szintén elsőrangú intézmény, 
az egész cikk még csak egy szóval sem tesz említést. 
Szeretem hinni, hogy Fináczy ezt nem egész szándéko-
san felejtette ki. 

A mi a tanítás segédeszközeit illeti: e téren Finá-
czy nagyrészt a sárospataki kollégiumnak adja az első-
séget. így a természettani gyűjteményeket ismertetve, kije-
lenti, hogy »talán az egész országban leggazdagabb a 
sárospataki főgimázium fizikai g y ű j t e m é n y e i Valamivel 
alább kimondja, hogy az ország középiskolái közt legtöbb 
tornaszere van a sárospataki kollégium tornacsarnokának. 
Végül mindenek fölött kiemeli Fináczy a sárospataki kol-
légium aesthetikai gyűjteményét, a melyhez mint mondja 
»fogható nincsen az országban®. E nagy elismerést Sáros-
patak teljesen meg is érdemli. 

A középiskolai tanárok képzésének, képesítésének, 
javadalmazásának módozataival részletesebben foglalkozik 
Fináczy s azokon kívül, melyeket rövidesen már fentebb is 
érintettem, odajut végeredményében, hogy a legtöbb kí-
vánni való még az autonom felekezeti középiskolákban 
van, különösen a tanár i testületek szakszerű szervezését, 
szaki arányát tekintve: de egyúttal azt is kimutat ja és 
erősíti az autonom felekezetek tanárai ra nézve, hogy ezek 
ál talában csekélyebb javadalmazásuk mellett is, a minisz-
ter rendelkezése és vezetése alatt álló iskolák tanárainál 
jóval terhesebb szolgálatot teljesítenek. 

Középiskoláink épületeit s azoknak berendezéseit 
ismertetvén, úgy részletesebb írásbeli magyarázatban, mint 
tervrajzokban bemutat ja könyvünk a legújabb középisko-
lai épületet, a szamosújvári állami főgimnáziumét, mely 
182 ezer frt költséggel épül Alpár Ignácz műépítész ter-
vei szer int ; bemuta t ja továbbá a Meixner által tervezett 
brassói áilami főreáliskolát sikerült fényképmásolatban. 
Mindkettő, de különösen az előbbi, a tervrajzok után és 
a Finácy leírásaiból ítélve, mintaképe a paedagogia és 
hygiena modern követelményeit kielégítő tanintézeteinknek. 
Készséggel elismeri írónk a középiskolai hatóságok és 
iskolafentartók részéről mind nagyobb mértékben felmu-
tatott előhaladást. 

Könyvéhez írott végszavában a következő sorokkal 
zár ja be fejtegetéseit F ináczy : »Bármily nehéznek lássék 
is az egységes iskola kérdésének megoldása, a tör-
téntek után, melyek tanügyünk évkönyveiből ki nem 
törölhetők, lemondanunk többé nem lehet arról a remény-
ről, hogy idővel ismét ugyanazon egységes művelődési 
tartalom körébe egyesíthessük azokat, kik az intelligen-
czia eszközeivel határozzák el döntőleg a nemzet sorsát. 
Hiszem, hogy a művelődési kör, a mint azt a középiskola 
van hivatva betölteni, meg fog felelni fejlődés azon irá-
nyának, melyre oktatásügyünk elmúlt századainak törté-
neti méltatása ráutal«. 

. . . íme, hosszasabban ismertettem e könyvet az 
én tisztelt bíráló társaimnál, a kik a különböző szaklapok 
olvasóinak e számottevő müvet bemutatták. Egy ily jelen-
tékenyebb dolgozatot, a mint mondani szokták, csak úgy 
fut tában ismertetni, kikapva abból egy-két jó tulajdonságát, 
nagyon egyoldalú dolognak tartom. Tudtommal olyan 

monografia, mely hazánk középiskoláinak régi és jelen 
életét minden sallang nélküli, rendszeres áttekintésben és 
csoportosításokban tárta volna e lénk: nem jelent meg dr. 
Fináczy Ernőnek előttünk fekvő tanulmánya előtt, s így 
ez utóbbit, mint elsőt e nemben, egész jó lélekkel üdvö-
zölhetjük. Hozzászámítva azt is, hogy nyelvezete teljesen 
ment minden keresett, magyartalan szólásmódoktól, s mél-
tányolva írónknak körültekintő figyelmét az egyes részek 
kidolgozásában: művét, mint ar ra tökéletesen hivatott kéz 
fáradozásainak eredményét, szegényes tanügyi irodalmunk-
ban nagyszolgálatot tevő munkának ismerem el. 

Szívesen kérem e helyen, kiváló tanügyi í rónka t : 
minél hamarább örvendeztessen meg mindnyájunkat a 
Batio Educationist illetőleg kilátásba helyezett tanulmá-
nyával, s kérem, szorítson majd egy kis helyet e művé-
ben azoknak is, a miket most, középiskoláink múlt jára 
vonatkozólag, nagyrészt a rendelkezésére álló tér szúk 
volta miatt, el kellett hallgatnia. 

I f j . Zsoldos Benő. 

belmisszió. 
Evangelizáeió-e vagy belmisszió? 

(Folytatás és vége.) 

Philipps lelkész is azt hiszi a Berlin városi misszió 
részéről, hogy Lindner lelkész tételeivel való teljes egyet-
értésének adhat kifejezést. Egyes evangélistáktól, minők 
például Schrenck, van Schlümbach, dr. Ziemann, eltekinve, 
a kik ad hoc szintén sohasem képeztettek, az a körök-
ből, melyekből a városi misszionáriusok kerülnek, talán 
senki sem volna képes az evangelizáció feladatának, vagyis 
annak megfelelni, hogy nyilvános evangelizációi gyűlése-
ken nagy tömegekre hasson. Legjobb esetben épen úgy 
működnének nagyobb városokban, mint a hogy a városi 
misszionáriusok dolgoznak. Evangélistákat azon értelem-
ben, a hogyan azt szándékolják, emberek kiképezni nem 
tudhatnak, hanem csak Isten küldi ki azokat. Ahhoz hát 
különös charisinák szükségesek, a melyeket semmiféle 
intézet nem kölcsönözhet. De a kit Isten evangélistának 
hívott el, az mindig meg fogja a maga útjait találni. A 
Berlin városi misszionáriusoknak tényleg semmi haj lamuk 
nincsen az evangélizációhoz; ők arra nem érzik magokat 
sem képesítetteknek, sem hivatottaknak. A mennyiben 
ahhoz van képesítettségük, ők is részt óhaj tanak ugyan 
venni az igehirdetésben, de teszik ezt egyéb belmissziói 
munkáikkal való szoros kapcsolatban, és csak azon cél-
ból, hogy azokat, kik őket fölkeresik és megtalálják, mé-
lyebben bevezessék a szentiratokba. A városi misszioná-
riusoknak körülbelől fele tart bibliai órákat, a többinek 
nincsen arra szüksége. Teljesen a betöltendő hely minő-
ségétől, körülményeitől függ, hogy olyan városi misszio-
náriust kérjenek a testvérháztól, ki rendelkezik a bibliai 
órák tar tásának képességével, vagy olyat, ki ebben addig 
nem mutatott különös jártasságot. De hát ezt előre bizton 
föltételezni senkinél nem lehet, és tényleg Berlinben igen 
kitűnő városi misszionáriusok vannak azok között is, kik 
sohasem tar tanak bibliai órákat . Rettenetes balfogásnak 
tar t ja azért, ha némely körökben a városi misszionáriu-
sokat evangelizációi munkára akarják kényszeríteni, vagy 
ha őket evangélisták által akar ják helyettesíteni. Vagy 
épen azt végezik az evangélisták, a mit a városi misszio-
náriusok végeznek, vagy azt teszik, a mit az evangélis-
táktól követelnek, de épen ezen esetben nem lehet aztán 



a városi misszionáriusokat nélkülözni, főként azok érde-
kében, kik a gyülekezések folytán vallásos érzelmeket 
ébresztetvén, ápolásra és mélyítésre tarthatnak igényt. 

Mindenesetre kissé másként lenne a dolog, ha városi 
misszionáriusok és evangélisták kéz-kezet fogva működ-
nének, föltéve, bogv az utóbbiak tényleg rendelkeznek a 
nagy tömegekre hatás adományával. De ezen értelemben 
a városi misszió mindig is teszen evangélizációi kísérle-
teket, mikor új és új világi elemeket akar Isten igéjének 
körében bevonni. Minden ilyen ténykedésnél az legyen 
az elv, hogy az evangélizáció ne teljesen szabad, hanem 
egyházi jellegű legyen. »Egyházi evangelizáció«, vagyis 
a lelkészeknek és olyan világiaknak, kik arra különös 
képességgel bírnak, a templomból és egyházi helyiségek-
ből nyilvános gyűlésekbe oly célból való kilépést, hogy 
azokra hathassanak, kik sem templomba, sem bibliai 
órákra nem járnak, az ilyen »egyházi evangélizáció* elei-
től fogva gyakran ismételt munkája a városi missziónak. 
Es ha itt-ott egyes nevezetesebb evangélisták is közre-
működtek, mégis csak az egyház lelkészei kezdeményez-
ték az ilyen gyülekezeteket, és az evangélisták az ő fel-
hívásukra és megbízásukból beszéltek. 

De fájdalom, az eredmény sohasem olyan volt, a 
minőnek azt kezdetben várták. Végül mindig csak olyanok 
jöttek ezen gyűlésekre, kik vallásos tekintetben már föl-
ébresztettek, ha szinte kezdetben az egyháztól távol tar-
tózkodó egyének is nagy számmal látogatták e gyűléseket. 
De az ilyen egyéneknek az egyház hatása alatt továbbra 
is megtartása még addig nem sikerült, különben ő az 
evangélizáció kérdését még nem tartja megérett kérdés-
nek, melyben tehát határozott véleményt lehetne mon-
dani. További tapasztalatok tételére van még szükség De 
annyi mindenesetre konstatálható, hogy az evangelizáció 
a városi missziót a maga jelenlegi állásában és minősé-
gében semmi esetre sem helyettesítheti vagy alterálhatja. 

Egy Kochelie nevű lelkész ezeket mondá: A vilá-
giaknak Isten országában való tevékenysége különösen 
érdekel bennünket, kik a Mark-grófságban és Wupper-
thalban laknak és határozott választ vár az a lelkészek 
részéről. Én azért komoly figyelemmel átolvastam az előt-
tünk fekvő tételeket, meg is beszéltem azokat a kerüle-
temben levő szolgatársaimmal és különös köszönetet kell 
mondanom az előadónak, hogy ezen fontos kérdést olyan 
józan higgadtsággal tárgyalta. Ha, a mint az előadó ismé-
telten hangsúlyozta, a városi misszió és az evangélizá-
ció be akarnak illeszkedni az egyház szervezetébe és így 
azt tartják főfeladatuknak, hogy az Istentől és az egyház-
tól elidegenedett néptömegeket ismét megnyerjék : mi tel-
jes szivünkből megköszönjük a mi ipartestületeinken a 
belmisszió által nekünk nyújtott segé.yt. I)e, fájdalom, 
nekünk sok szomorú tapasztalatot kellette téren a ma-
gunk körében tennünk. A városi misszionárius azzal 
a határozott Ígérettel jött, hogy támogatni fogja a lel-
készt, és segíteni fog a kóros állapotok gyógyításában 
De a helyett, hogy hidat épített volna a lelkészi hi-
vatal és azon gyülekezeti tagok között, a kik kivon-
ták magukat a lelkipásztori befolyás alól: a városi misz-
szionárius hovatovább kőfal lett a lelkészek és a gyüle-
kezeti tagok között. A helyett, hogy segített volna keresni 
az elveszetteket és eltévelyedetteket. átvette a városi misz-
szionárius a vallásilag fölébredtek gondozását; a helyett, 
hogy a templomba vezetett volna, bizalmatlanságot támasz-
tott az iránt és szektáskodásra tanított. És ha a helyi 
lelkész ez ellen felszólalt, mindjárt készen volt nála a 
válasz, hogy az a lelkész még nem tért meg, hogy ural-
kodni akar a lelkiismereteken stb. A Rauhes Hausból 
kikerült városi misszionáriusok azonban sohasem léptek 

ezen térre, ezek erősek az ő tanításukban és hitvallásuk-
ban, és azért áldással is munkálkodnak gyülekezeteink-
ben. Ezen tapasztalatok alapján az utóbbi időben a külön-
böző gyülekezetek csakis a Rauhes Háus elöljáróságához 
szeretnek városi misszionáriusokért fordulni, mely ezen 
kérelmeket csakis a testvérerők hiánya miatt szokta egyes 
esetekben megtagadni. 

Wichern János, a Rauhes Haus igazgatója, miután 
a maga részéről szintén kifejezte az előadó tételeivel 
való teljes egyetértését és ő is kifejezést adott azon meg-
győződésének, hogy bibliai órákat csak ott tartsanak a 
városi misszionáriusok, hol egyéb hivatási teendők kap-
csában erre valódi szükség van és a hol az Isten igéjé-
nek még egyszerű hirdetéséhez is szükséges tehetség nem 
hiányzik: áttekintést nyújt azon nevelésről, melyben a 
Rauhes Haus olyan testvérei részesülnek, kiket az inté-
zet előreláthatólag a városi misszió szolgálatára fog al-
kalmazni. 

A testvérek mindenek előtt valamennyien alapos 
kiképeztetést nyernek a Szentírásban, a mely a belmisszió 
hivatás munkásainál általában nélkülözhetetlen tudomány-
nak tekintetik, és az úgynevezett »tanítótestvérek* külön 
csoportjából kerülnek ki rendesen azok az erők, melyek 
később a városi misszió szolgálatába, vagy a menházak 
vezetésére küldetnek. 

Tagadhatatlanul fontos mozzanat az a Rauhes Haus 
növendékeire nézve, hogy ők nemcsak rendszeresen be-
vezettetnek a Szentírás ismeretébe, hanem alkalom nyuj-
tatik nekiek arra is, hogy gondos felügyelet mellett magok 
is oktathassák a gyermekeket bibliai történetekre. Külö-
nösen nagy súlyt helyeznek ezen tanításnál arra, hogy a 
bibliai történet úgy a szellemet, mint a kedélyt fejlesztő 
módon fejtegettessék és tétessék gyümölcsözővé. Hogy 
azon képzés, melyet a növendékek így nyernek, minden, 
tagadhatatlanul meglevő fogyatkozásai mellett is kielégíti 
az egyházi elöljáróságokat, mutatja azon tény, hogy a 
Németországon általában most működő városi misszio-
náriusok fele egyenesen a Rauhes Hausból került ki. Végül 
hangsúlyozza Wichern igazgató azon tény fontosságát, 
hogy az intézeten belül a legtöbb növendéknek alkalom 
nyujtatik egyszersmind arra is, hogy gyermek-csoportokat 
vezessen, a mivel a testvérek megtanulják, mint a hogy 
az semmi más előiskolában nem történhetik meg, hogy 
minden gyermek lelki gondozásával is foglalkozzanak. 

A testvérek szokott heti konferenciáján a legjobb 
alkalom kínálkozik arra -— folytatja és zárja be beszédét 
Wichern igazgató — hogy általános és különösebb nemű 
neveléstani kérdésekét beszéljünk meg. Egy szentirati mon-
dást veszünk föl alapul és minden testvérnek alkalmat 
nyujtunk, hogy arra vonatkozó gondolatát önállólag el-
mondhassa : 

íme erre néhány példa .* 
Ján. 13, 15: Példát adtam néktek. A példaadás 

nagy jelentősége a nevelés munkájában. 
Márk 10. 14: Engedjétek, hogy jöjjenek én hozzám 

a kis gyermekek. Mily következményeket, hárít reánk, mint 
nevelőkre és tanítókra, ezen ige, és hogyan felelhetünk 
meg ezen követelményeknek? 

1. Péter 5, 8: Józanok legyetek, vigyázzatok. A lelki 
józanság a nevelőnek szent kötelessége a) a maga saját 
működését, életmódját, 2. a reája bízott gyermekeket 
illetőleg. 

Luk. 13, 9. {Példázat a terméketlen figefáről). Mit 
tanít nekünk ezen példázat tekintettel azon gyermekekre, 
a kiknél hiában kerestük munkánk gyümölcseit? 

* 
* * 



Ezen felszólalások után, a konferencia határozatait 
dr. Hcscltid elnök a következő, egyhangúlag elfogadott 
tételekben mondotta ki: 

1. Az »evangélizáció« szó nem szerencsésen van 
megválasztva, és épen olyan kevésbbé volt szerencsés 
eszme a világi elem egyházi tevékenységét ezen dologgal 
összevegyítem. Magáról az evangélizációról elhatározó íté-
letet mondani még nem lehet. 

2. A városi misszió folyton megtartja azon saját 
munkaterületét, melyen az elveszetteket keresi, még az 
evangelizációi munka ezen területen tényleg nem for-
golódik. 

3. Ha ma a mi városi missziónk itt-ott háttérbe 
lép és az ezen téren munkálkodók nem részesülnek né-
mely olyan kiváltságokban, melyekkel az evangélizáció 
munkásai b í rnak: ezzel szemben jusson eszökbe a mi 
testvéreinknek, hogy az ő hivataluk meg egy sereg olyan 
veszedelemtől áll távol, melynek az evangélizációi munka 
van kitéve. 

4. A Rauhes Haus ne engedje magát azon ő mun-
kájából kizavartatni, melyet Isten mutatott ki nekik és a 
mely áldást is terjeszt maga körül. 

* * 

íme, a fentebbiekben teljes részletességgel előadtam 
azon vitát, mely Németország egyházi köreiben az evan-
gélizáció és a belmisszió kérdését, ezen két fogalomnak 
egymástól való különbözőségét illetőleg folyt. 

A vita, melyet cikksorozatom elején egy kis benső 
egyházpolitikai küzdelemnek is neveztem, a belmisszió 
érdekében dőlt el. A »qui tacet, consentit« elv itt bátran 
alkalmazható. Kérdeztem Berlinben is, a horni Rauhes Haus 
igazgatóságánál is, hogy a testvérületi elöljárók berlini 
értekezletének ideje óta történt- e ezen ügyben, például 
az evangélizáció hívei részéről valami számbavehető fel-
szólalás, de ama legilletékesebb helyeken ilyenekről mit-
sem tudnak, vagy legalább velem semmi esetre sem köz-
löttek. Az evangélizáció eszméje a belmisszióétól teljesen 
elkülöníttetvén, mindeniknek működési köre, munkálkodási 
formája tisztán kimutattatván: úgy látszik, hogy az előb-
bire általában kimondott kedvezőtlen ítélet mély hatással 
lehetett úgy pártfogóira, mint munkásaira nézve is, mert 
különben nem hallgatnák el a reájok, munkájokra mondott 
szigorú vádakat. 

Azt hiszem, hogy immár azonnal végére jutó hosszas 
cikkemnek legalább egy haszna mindenesetre leszen, t. i. 
az. hogy feltünteti a belmisszió munkájának mélyreható 
nagy jelentőségét. Nagy, komoly és méltóságteljes gon-
dolatokkal találkoztunk cikkünk folyamán, melyeket Isten 
országa építésének érdekében a belmisszió egyszerű, igény-
telen munkásai fejtettek ki. Egyszerű munkások, kik nem 
akarnak magok építőmesterek, pallérok lenni a Sión tem-
plomainak építésénél, de helyet és munkát kérnek magok-
nak azon faházikókban, melyekben, az épülő templomok 
környékén, az épület köveit metszik és tisztogatják. 

A belmisszió kérdését a napirendről többé levenni 
nem lehet, s a külföldön legkevésbbé, de még miná-
lunk sem. 

Munkára föl! Senki se pihenjen közülünk, a ki csak 
tehet valamit e téren. Egyikünk tollal, szóval, másikunk 
tettel. Természetesen az a legjobb, ha tett követi a toll 
és a szó munkáját is. 

A mező végetlenül nagy. És az egész anyaszentegy-
háznak, bizony-bizony bevallhatjuk, sürgős szüksége egy 
mihamarabb bekövetkezendő második reformációra is. 

Hogy is szól csak az a régi latin mondás ? ! 

»In necessariis unitas. 
In non necessariis libertás. 
In omnibus prudentia et charitas.« 

Hiszen sok tekintetben megvan mi nálunk az egység. 
A szabadságból meg mostanában nagyobb adaggal 

rendelkezünk, mint a mennyire épen szükségünk volna. 
Okosság hiányával sem lehet, nem is szoktak ben-

nünket vádolni. 
Óh, járuljon hát még ezekhez nálunk, reájok eme-

lőleg. nemesítőleg hatva, a Jézus lelkéből áradó szent 
szeretet, az a nemes érzelem is, mely meglátja az ember-
társak lelkének nyomorúságát is, és segíteni igyekszik azon. 

Ez a munka nemcsak az egyházi emberek dolga, 
de a világiaké is. 

Arra tanított, és arra mindenesetre képes volt meg-
tanítani ez a cikk, hogy ott, a hol a keresztyénség ko-
vásza átjárta már az egész társadalmat, a világi elem 
is részt kér magának a világ idvezítésének munkájából. 

De erre előbb meg kell tanítani a világi elemet. 
Belmissziót nálunk az egyház férfiainak kell kezde-

ményezniük ; és ha itt-ott világi férfiak állanának elő, 
hogy támogatásunkra legyenek, üdvözöljük őket, nyújt-
sunk jobbot nékiek őszinte keresztyén testvérszereteltel. 

Csak arra vigyázzunk, hogy olyan fajta evangélizá-
torok, a minőkről e cikkünkben szó volt, s a kik nálunk 
még rosszabbak volnának, mint a minők Németországon, 
el ne áraszszák egyházunk mesgyéit. 

Építeni és építtetni szeretnénk mi, s épen ezért egy 
kissé tartunk a kontárok munkájától. 

Csiky Lajos. 

K Ü L F Ö L D . 

Róma, az anglikánizmus és a dissenterek. 
A pápa tehát döntött az angol egyház papjainak 

ordinációja dolgában. Még pedig úgy döntött, hogy bizo-
nyos anglikán körök reunizáló reménysége kemény csapást 
szenvedett. XIII. Leó ez ügyben kiadott bullájában meg-
erősíti elődeinek ama határozatait, a melyekben azok, az 
anglikán ordináció érvénytelenségét kimondják. Ő sem 
ismerheti el érvényesnek, mivel az anglikánok »megfon-
toltan mindazt, a mire a katholikus rítusban az áldozári 
méltóság és hivatal alapítva van«. Az angol püspökök 
heretikus felszenteltetésük által nem nyernek valóságos 
summutn sacerdotiumot és így a klérusok rá nem is ru-
házhatnak áldozári hatalmat. Ezek alapján az anglikán 
ritus szerint való papszentelést »semmisnek« nyilvánítja. 
Most már az angol pápisták azt a reményt táplálják, 
hogy ez a bulla ezreket visz át hozzájuk. A mire a Chria-
tian World azt jegyzi meg, hogy az csak javára válnék 
az angol egyháznak, ha titkos pápistáktól megszabadulna. 
De azt is hozzá teszi, ha a pápa és bibornokai ezek után 
az angolok áttérését bizton reménylik, szerfölölt csalat-
koznak. Mert Albion fiai általán véve mulatnak ezen a 
grotesk anachronistikus terméken, a bullán. Inkább mulat-
ságosnak tartják, hogy még a mai időben is lehet ilyet 
írni oly néphez, melynek kezében van a biblia, azt olvassa 
is és tud maga is gondolkozni. Igv vélekedik a The R;>ck 
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című lap is, a mely örvend, hogy a pápai bulla szétzúzza 
a ritualisták áldozári igényeit. The Uecord lap pedig sorra 
veszi a bulla állításait és következetlenségét, hibás okos-
kodását kimutatja. És az egyesülés föltételéül azt állítja 
föl, hogy Kóma tisztítsa meg magát tévelygéseiből. Csupán 
a Church Times vigasztalhatatlan. Azaz, hogy örvend 
annak, miszerint a pápa rámutatot t az egyesülés akadá-
lyaira, legalább most már el lehet az űtból hárítani azo 
kat. Egyébiránt ez a lap Pál apostol példájában keres 
vigasztalást. Az apostol a makacs zsidóktól a fogékony 
pogányokhoz fordult s azt kivánja, hogy az ellenszenvező 
Rómátólforduljanak el a jóindulatú keleti egyházhoz 

Elég érdékesnek tar t juk a katholikus igazság angol-
országi barátainak konferenciáját is a r ra nézve, hogy 
annak befolyásáról a Christian World nyomán e lap olva-
sóinak egy kis értesítést nyujtsunk. A nevezett társulat 
mult héten tar tá hétfőn és kedden (szeptember 28—29.) 
évi konferenciáját Henley városában. A megbeszélés tár-
gyát Rómának az anglikánokhoz és dissenterekhez való 
viszonya képezte. Első napon Vaughan bibornok foglalko-
zott a fönnebb említett pápai bullával. Miután a cardinalis 
ismertette az anglikánoknak az ordinációjuk elismerése 
érdekében indított mozgalmuk történetét, a r ra utalt, hogy 
az anglikánok immár azzal a ténynyel állanak szemben, 
hogy Rómán kívül »a jansenista, az orosz és görög, vala-
mint az igazi papi renddel bíró egyéb keleti szekták sem 
ismerik és nem is ismerhetik el az anglikán papszentelést 
érvényesnek. Úgy, hogy az az egyház magára hagyatva, 
elszigetelve áll s a mi még rosszabb, az angolok nagy több-
sége sem ismeri el*. Szerinte Róma nem azért nem ismeri 
el az anglikán papi rendet, mivel szakadárok, mert hiszen 
a szakadár keleti egyházét elismeri, hanem mivel érvé-
nyességének nincs elég bizonyítéka. A szent Atya, mondá, 
mélyen érzi, mily fájdalmas helyzetbe taszította a rituális-
tákat, de egyúttal a kérdést gyakorlatilag akar ja megol-
dani, felmutat ja a pápa levelét, melyben az azt tanácsolja, 
hogy a katholizálásuk által állásukat és jövedelmüket 
elvesztett lelkészek támogatására az angol katholikusok 
egy alapot teremtsenek, A bibornok úgy beszélt, ez az 
alap már létre is jött. 

Második napon Róma és az angol nonconformis-
ták viszonyát vitatták meg. * Először is Villiers bir-
minghami pap tartott arról fölolvasást: miként van az, 
hogy a legutóbbi ötven év alatti áttért kiváló egyének 
hosszú sorozatában oly kevés nonconformista nevével 
találkoznak ? Az angol katholikusoknak sok és nagy pénz-
áldozatokat kell hozniok, de a nonconformistáknak is ilyen 
a helyzetük, e tekintetben versenyeznek velők. Valószínű, 
azért nem nyerik meg a dissentereket, mivel azok nem 
jól ismerik őket. Bármily nagy legyen is ezek hittani té-
velygése, mondja a felolvasó, de a köz- és magánéletben 

* Angliában dissentereknek, nonconformtstáknak nevezik 
azokat a protestáns egyházakat, melyek az angol püspöki egyház 
39 cikkelyét és püspöki szervezetét nem fogadták el. Ilyenek a 
presbiterianusok, congregationisták, methodisták, baptisták stb. 

való tiszta erkölcsiségükért nem lehet őket eléggé ma-
gasztalni. (Ugy látszik ez az úr nem tudja, hogy csak a 
jó fa ad jó gyümölcsöt.) Megnyerésökre ajánlja a velők 
való sűrű érintkezést és köztük az alkalmas iratok ter-
jesztését. Beszélt még néhány volt protestáns is, azt állít-
ván ; a sokféle felekezetbeliek a hitetlenség tengerébe vesz-
nek el, ha a római egyház vissza nem foglalja régi helyét 
a nép szivében. Vanghan bibornok ezekben foglalta össze 
a tárgyalás eredményét : az ő szeműkben a nonconfor-
misták és az anglikánok teljesen egyenlők. A nonconfor-
misták közt nagy vallásos buzgóság tapasztalható. Saját 
pénzükből építik templomaikat és folytatják az egész 
kiterjedő jótékonyságot, ő is a jánl ja a r. kath. igazságok 
társulatának, hogy köztük jól megírt apróbb iratokat ter-
jeszszenek, mert mint hallgatói nevetése közt mondá a 
bibornok úr, a protestánsok »olyan emberek, a kik hisz-
nek a t ractatusokban*. Ők csak javukat akar ják nekik, 
s óhaj t ják velők megosztani az általuk bírt áldásokat, 
p] szerint az angol protestánsoknak egy ellenök irányzott 
s új fajta keresztes hadra van kilátásuk. Ámde az a 
kath. buzgóság és meggyőződés, mely azt a mozgalmat 
létrehozza, még nagyobb és jobb alapra fektetett buzgó-
sággal és meggyőződéssel találkozand. Az a vallásrend-
szer, mely a r. kath. konferencia elismerését is megnyerő, 
magas nivón álló köz- és magánéletet teremtett, kibi-
rand ja ezt a támadást is A protestánsok minden rész-
letében jobban ismerik a rómaiakkal való vitás kérdése-
ket, mint a rómaiak. 

A r. katholikusok hódító törekvésének bizonyára ha tár t 
vetnek az angolok, sőt visszaűzik azt, ha megfogadják az 
öreg Chiniquy tanácsát . E fáradhatat lan öreg épen most 
Angliában időz. Mint mondja, át jött Kanadából angol bará t -
jaihoz, nemcsak azért, hogy tőlük missziója keresztül-
vitelére segélyt kérjen, hanem intse őket a Róma felé 
gravitáló irányzatok ellen munkálni. Ő nem akar ja a rómaia-
kat ócsárolni, ilyen bánásmód csak növeli a katholikusok 
ellenszenvét a protestantismus ellen. Ma már sok derék 
és becsületes kath. pap van, a kik ép úgy el vannak va-
kulva, mint ő volt sok éven keresztül. Kötelességének ismeri 
felvilágosítani a setétségben ülőket. Inti és buzdítja az 
angolokat, hogy tevékenyebbek legyenek, de a szeretet 
szellemében munkál janak. Szerinte három methodus van, 
mely a pápaságra halálos csapást m é r : 1. Imádkozni 
kell a rómaiak megtérésért. 2. A szentírást és más keresz-
tyén iratokat kell köztük terjeszteni. 3. Minél tisztább, 
erkölesösebb, mértékletesebb és szeretetteljesebb életet kell 
felmutatnunk. Ha a protestánsok egészen a Krisztusnak 
szentelnék magukat, úgy nagy sikerrel vezethetnék el a 
római katholikusokat az evangeliumi világosságra és sza-
badságra. 
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régiségek. 
Károlyi Sebestyén. 

Az elmúlt két évben gyakran volt szó e lap hasáb-
jain Károlyi Sebestyénről, kinek Károlyi Boldi Sebestyénnel 
illetőleg Boldi Sebestyénnel azonegy személy voltát Ré-
vész Kálmán és Zoványi Jenő egymásközt megálta-
pították. 

Nem a közöttök lefolyt vitát akarom — több mint 
másfél év után — felmelegíteni, midőn én is szólok Károlyi 
Sebestyénről, hanem egyenesen az az óhajtás vezérel, hogy 
e kérdést tisztázzuk és legyen kétségtelen a prot. egyház-
történelem terén, hogy a fent említett három név alatt 
szereplő személy egy-e, avagy más Károlyi Sebestyén 
és ismét már Károlyi Boldi Sebestyén, illetőleg Boldi 
Sebestyén. 

Révész Kálmán és Zoványi Jenő urak — eltekintve 
a difíerentiáktól, melyek köztük felmerültek — egyetér-
tettek abban, hogy a két, sőt három névvel jelölt személy 
egy és ugyanaz az egyén. Minthogy pedig előttem, más-
nemű kutatásaim közben, oly adatok merültek fel, melyek 
a két neves egyháztörténész egybehangzó véleményével 
ellenkezni látszanak, azért ez adatokat felsorolom, abban 
a reményben, hogy ezeknek a már említett vita folyamán 
felemlítettekkel történő egybevetése, talán nagyobb vilá-
gosságba helyezi e vitatott kérdést. 

Adataim nem újonnan felfedezett, hanem részben 
ugyancsak régi forrásból vannak merítve. 

Az első adat Szeredainak »Notitia Capituli Alben-
sis« c. művéből (164—5 1.) van véve, a mely Bod és 
Benkő azon állítását igazolja, hogy Károlyi Sebestyén 
gyulafejérvári kanonok volt. A hivatott okmány arról szól, 
hogy Károlyi Sebestyén gyulafejérvári (Albensis) kanonok 
megvevén Péter igeni (Magyar-Igen) plébános jövedelme 
negyedét 24 frtért, ellenvételár fejében az 1543. évre kilenc 
aranyforintot Péter helyett a fejérvári vicariusnak kifizet. 
Ez okirat kelt »inDomo habitationis Venerabilis Magistri 
Sebastiani Károly Anno Domini 1546.« febr. 6-án. 

Tehát, ha Bod s Benkő abban tévedhettek is, hogy 
ő a segesvári hitvita egyik arbitere volt 1536-ban, de 
abban igazat állítottak, hogy gyulafejérvári kanonok volt. 

Károlyi Sebestyén, illetőleg Boldi Sebestyén neve 
előfordul e most említett dátumtól fogva 1555-ben, mint 
superintendens s 1557-ben, szintén mint superintendens 
és bélteki lelkész. Schesaeus »Ruinae Pannoniae« című 
költeménye után Révész Kálmán azt állítja, hogy 1560-ban 
erdődi lelkész volt. Zoványi Jenő kimutatta erdődi lelkész-
kedése valószínű idejét, tekintettel arra, hogy 1561. febr. 2-án 
a medgyesi zsinaton mint »pastor Ecclesiae Saxopolitanae« 
(szászvárosi) subscribál az ott hozott megállapodásoknak. 

Azonban a »Deutsche Fundgruben« I. kötetében közölt 
1568-iki emlékiratból (101. lap hivatkozik rá Fekete is a 
kolozsvári ev. reform, főtanoda történetében a 2. lapon) 
Károlyi Sebestyén kolozsvári tanító volt az 1.527-ben 
per tumultum választott első magyar tanító Torda János 

után, midőn ez mint kanonok állását Kolozsvárt oda-
hagyta. Ez a Torda János sem Szeredaynál, sem az 
1546-iki erdélyi püspöki megye schematismusában nem 
fordul elő, innen nem tudjuk, hogy Károlyi Sebestyén 
mikor lett kolozsvári tanítóvá. De hogy meddig volt, azt 
valószínűleg el lehet dönteni a kolozsvári 100 férfiak 
1558. jan. 26. gyűlésén hozott eme határozatból : »Mivel 
Sebestyén mester helyét változtatni akarja, a biró és 
esküdt polgárok járjanak közbe s kérjék meg, hogy marad-
ion köztünk s tisztét folytassa; ha nem marad, azonnal 
tétessék helyére Blázsi István praedilcátomak s ha Sebes-
tyén mester megmarad is, Blázsit fogadják meg« (Jákob E. 
Kolozsvár, tört. II. 107. 1.). 

Ha az itt említett Sebestyén mester egy a »Magís-
ter Sebastianus Károly «-lyal, akkor Károlyi Sebestyén Tor-
dai János után, mint schola-mester s lelkész 1558-ig 
illetőleg ez évben is Kolozsvárott volt. 

Ellenkezni látszanék ezzel az, hogy Boldi Sebestyén 
1557-ben béltelki lelkész s superintendens, t. i. látszanék 
akkor, ba a két név egy személyre vonatkozik. Csakhogy 
az a Sebastianus Károli, ki 1555-ben és Sebastianus 
Boldi, ki 1557-ben szuperintendens, 1560-ban még mint 
erdődi lelkész szerepel. (Igaz ugyan, hogy Schesaeus csak 
egyszerűen »Sebastha« megszólító esetben levő kereszt-
nevet említ.) Míg másfelői Károlyi Sebestyénről, ki 1561-ben 
szászvárosi lelkész, bizonyos, hogy Ő szászvárosi lelkész 
volt már 1559-ben is, a mi kitűnik Dávid Ferencnek 

1559. március 15., Fodor Mihály és Rekettyei Marzsinai 
Margit válóperében kelt ítéletéből, hol Károlyiról, mint 
szászvárosi lelkészről és esperesről emlékezik meg Dávid 
Ferenc (Reverendo Domino Sebastiano Carolo archidia-
cono nostro in illis partibus, et fideli pastori Ecclesiae 
Zazwaros) Jakab E. »Dávid Ferenc emléke«. Levelek). 

Ilyenformán az a Károlyi Sebestyén, ki 1561-ben, 
1568-ban szászvárosi lelkész volt, nem lehetett erdődi 
pap 1560-ban és ha az 1560-ban élő Sebestyén erdődi 
lelkész egy a korábban superintendens gyanánt szereplő 
Károlyi és Boldi Sebestyénnel, akkor a két Károlyi Se-
bestyén nem egy személy. 

A »Deutsche Fundgruben« I. kötetében közölt em-
lékirat szerzője világosan megmondja, hogy Tordai Jánost 
a kolozsvári tanítóságban felváltó Károlyi Sebestyén 
1568-ban szászvárosi lelkész és ezen adat alapján úgy 
okoskodhatunk, hogy Károlyi Sebestyén kolozsvári tanító 
s lelkész volt 1558-ig, 1558 vagy 1559-től pedig halá-
láig szászvárosi lelkész. 

Ezen adatok segélyével lehet következtetni arra is, 
hogy a Krakkóba 1525-ben beiratkozott Károlyi Sebes-
tyén nem egy az 1534—35-ben seniorságot viselő Ká-
rolyi Sebestyénnel, bár positiv alapot a most említett 
adatok sem szolgáltatnak ez utóbbi kérdés eldöntéséhez. 

Puszta hozzávetés gyanánt említem, hogy talán az 
1524-ben krakkói tanuló Károlyi Sebestyén az, ki 1543-ban 
kanonok Gyulafehérvárott, majd iskola-tanító és lelkész 
Kolozsvártt, végül pedig szászvárosi lelkész. Ellenben az 
a Károlyi Boldi Sebestyén, ki 1534—35 ben krakkói magyar 



senior s 1535-ben wittenbergi hallgató, 1555-ben su-
perintendens lesz, 1557-ben bélteki, majd 1560 tájban 
erdődi lelkész. 

Midőn a fentebbieket azon meggyőződésem kijelentésé-
veltettem közzé, hogy Károlyi Sebestyén és Károlyi Boldi 
Sebestyén nem egy személy, célom az, hogy az érdeklődő 
és jegyzeteik között ide vonatkozó adatokkal bíró szak-
férfiak segítsenek e kérdést tisztázni s egyháztörténetünk 
egy pontjáról a homályt eloszlatni. 

Pokoly József. 

IRODALOM. 
** Háromszék önvédelmi harca 1848/49-ben, 

írta Nagy Sándor volt tüzérfőhadnagy, hidvégi lelkész, 
22 képpel, Kolozsvár, 175 + CIV lap, ára fűzve 2 frt 50 kr., 
megrendelhető szerzőnél Hidvégen, u. p. Brassó-Földvár. 

Érdekes és tanulságos könyv, mely Háromszék hősies 
önvédelmi harcát a szemtanű közvetlenségevel és lángoló 
hazafiságával beszéli el. Szerző maga is honvéd, végig 
küzdötte e dicső harcokat s most ősz fejjel, de fiatal 
szivvel írta meg a bérces hazarész hős tetteit, Bem apó 
csudás dolgait, Gábor Áron és társai önfeláldozó vitézsé-
gét. A két nagy részre oszló munka első felében a fel-
dolgozott. történet s a szerepelők rövid élet- és jellemrajza 
olvasható, második felében eredeti okmányok vannak közzé-
téve. A jellemrajzok egy részét Szabó Sámuel kolozsvári 
ref. főgimnáziumi tanár, maga is 48-as honvéd, írta s 
az okmánytárt is nagy részben ő állította össze. A könyv 
irodalmi becse kettős. Okmánytárában becses a történelmi 
anyag, történeti részét az emlékiratszerű tárgyalás s csi-
nos jellemrajzok teszik értékessé. Előttünk a két öreg 
szerző, a kálvinista pap és tanár, a két ősz honvéd is 
különös kedvességet kölcsönöznek az érdekes munkának. 

** A Magyar Mese- és Mondavilágéi, Benedek 
Elek e nagy meséskönyvéből három füzetet 44—46. kap-
tunk egyszerre, Széchy Gyula szép rajzaival és így az 
50 füzetre tervezett könyvből még csak négy füzet van 
hátra. A most megjelent füzetekben ép úgy megtaláljuk 
Benedek mesemondó képességeinek általánosan ismert 
jelességeit, mint az előző füzetekben. Mesék és mondák 
váltják egymást e füzetekben is s Benedek mesemondó 
kedve, elevensége a nagy mű végefelé nem hogy lan-
kadna, sőt inkább emelkedni látszik. Úgy irodalmi, mint 
nyelvi és paedagogiai szempontból örökbecsű munka e 
könyv: méltó arra, hogy minden háznál meglegyen. A 
Magyar Mese- és Mondavilág egy füzetének ára 25 kr.? 

10 füzetenként előfizetve 2 frt 50 kr., de kapható díszes 
kötésben is az eddig megjelent négy kötet, kötetenként 
3 frtjával a kiadó Athenaeumnál és minden könyves-
boltban. 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténetéből* , melyet a Lampel-féle cég ad ki, most kaptuk 
a 17-ik füzetet. A Rudolf király alatt lefolyt nagy hábo-
rúskodásokat mutatja be olvasóinak s különösen érdekes 

azon fejezete, mely a protestantismusnak magyarorszá-
goni elterjedésével foglalkozik. Külön képmelléklete Mada-
rász Viktor festménye után azt a jelenetet ábrázolja, 
mikor Izabella királynő Szulimán török császár követét 
fogadja. A szöveg közé illesztett kisebb-nagyobb illusz-
trációk a régi magyar erődített városok képeinek egész 
sorából állnak, ezek mellett pedig az egykorú arcképek 
stb. fölötte érdekessé teszik ezt a füzetet is. 

** A m a g y a r n e m z e t tör téne tébő l az Athenaeum 
kiadásában a negyedik kötet látott napvilágot, melyet 
Fraknói Vilmos írt. 700 lapra terjedő pompás kötetben 
44 remek műmelléklet és 300-nál több szövegkép van. 
Négy könyvre osztva tárgyalja Fraknói a nagyfontoságú 
korszak történelmét. Az első könyv I. Ulászló uralkodá-
sával foglalkozik a várnai csatáig. A második könyvben 
Hunyadi János kormányzása és V. László uralkodása van 
ismertetve; a harmadik könyvet, mely egymaga 150 lapra 
terjed, teljesen Mátyás király uralkodásának szenteli, a 
negyedikben pedig II. Ulászló és II. Lajos szomorú ország-
lását találjuk a végzetes mohácsi vészig. A korszakos mű 
legfényesebb részét az ötödik könyv képezi, melyben hazánk 
műveltségi állapotát ismerteti 1440-től 1526-ig. A munka 
ezen része legfényesebben van megillusztrálva; nem keve-
sebb, mint 5 Corvin-Codex nagy színnyomatú és heliog-
ravure másolatát kapjuk, s az egyéb mellékletek és szö-
vegképek oly gazdagságban váltakoznak, hogy ezen rész 
lapozgatása közben valósággal a történeti kiállítás renais-
sance-csoportjában képzeljük magunkat. Külső dísz dol-
gában erről a negyedik kötetéről általában elmondhatjuk, 
hogy az előzőket pompában, fényben, a képek gazdag-
ságában és művészies kivitelében fölülmúlja. Az Athenaeum 
ezen nagy történelmi vállalatát korunk egyik legnagyobb-
szerű s ezen a téren feltétlenül legremekebb irodalmi 
alkotásának tekinthetjük. A kötet ára fűzve 6 frt, kötve 
pedig 8 frt. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténetéből , melyet Gracza György ír és a Wodianer F. 
és fiai budapesti cég ad ki, megjelent a 67-ik füzet, mely-
nek tartalmát az 1849-iki ápril 14-én Debrecenben kimon-
dott trónfosztás képezi. Több oly országgyűlési okmányok 
s nyilatkozatok látnak e helyütt talán először napvilágot, 
melyek az akkori dicső kor nagy horderejű eseményeire 
rendkívül érdekes világítást vetnek. Külön mellékletkép 
van e füzethez csatolva Kossuth szózatának az orosz 
betöréskor egy hű fakszimiléje, a szövegben pedig most 
is csinos illusztrációk vannak. 

E G Y há z. 
Lelkész i v i z s g á l a t o k tartattak e hó 13., 14. és 

15-ik napjain a budapesti theologiai akadémiában a duna-
melléki egyházkerület lelkészvizsgáló bizottsága által. A 
vizsgálatokon a két első nap Szás ? Károly püspök, a har-
madik nap Szilády Áron egyházkerületi főjegyző elnökölt. 
Első nap káplánt vizsgálat volt, melyen hét jelölt kérdez-



tetett ki, kik közül három ú. m. Molnár Sándor, Biberauer 
Richárd és Székely József jeles osztályzatot, kettő jó és 
kettő elégséges osztályzatot nyert. Második nap papi vizs-
galat tartatott, melyen nyolc segédlelkész közül jeles osz-
tályzatot nyertek öten, ú. m- Szász Béla, Elekes Imre, 
Szeless József, Csűrös István és Mező Lajos, három pedig 
elégséges osztályzatot kapott. A harmadik nap alapvizs-
gálatot tartott a bizottság s a megjelent öt ifjú közül 
egyet, névszerint Takaró Imrét jelesnek, kettőt jónak és 
kettőt elégségesnek minősített. A vizsgálaton a püspökön 
és a főjegyzőn kívül Ádám Kálmán, Baksay Sándor és 
Koncz Imre esperesek voltak az arbiterek. 

E g y h á z i a r a n y k ö n y v . Az év elején elhunyt Édes-
leuty Lajos kereskedő végrendeletét a napokban tették 
közzé. A megboldogult következő hagyományokat tett prot. 
egyházi célokra: a budapesti ág. h. evang. magyar egy-
háznak 500 frtot, a pesti protestáns árvaháznak 500 frtot, 
Thabitha-egvletnek 100 frtot, Bethesda-kórháznak 100 frtot. 

A tiszántúli egyházkerület főgondnokává az 
egyházak óriási többségének bizalma gr. Dégenfeld József 
alsó-szabolcs-hajdúvidéki egyházmegyei gondnokot s deb-
receni főispánt választotta. A szavazatok felbontása e hó 
12-ikén történt Debrecenben; 728 érvényes szavazatból 
490 esett gr. Dégenfeld Józsefre, 158 Uray Imrére. A többi 
12 egyén között oszlott meg, kik közül még legtöbbet 
24 szavazatot kapott Tbaly Kálmán. Az új főgondnokot 
tisztelettel üdvözöljük magas állásában Gr. Dégenfeld Jó-
zsefben, ki a Dégenfeld Schomburgok közül másodiknak 
jut eme kitüntető, bizalmi állásra, egy rendkívüli ügybuzgó, 
a tiszántúli kerületet alaposan ismerő s felekezetéért ál-
dozni kész férfiút nyert legfőbb méltóságára legnagyobb 
reform, egyházkerület. Ellenfelei sem tudták más váddal 
illetni, minthogy az egyháztársadalmi életben is idáig errő-
sen kidomborította politikai pártállását, s e részben nem 
riadt vissza bizonyos pressiótól sem. Hihető, hogy körül-
tekintő okossága és magas méltósága, melyhez épen az 
elfogulatlanság és pártatlanság van kötve, jövőre meg-
óvja őt minden e nemű törekvéstől. E reményben az 
ellenzék is meghajtja előtte zászlóját és a benne bízók-
kal egyetemben kiáltja, hogy az egyház javára eddigi buz-
góságával sokáig éljen! E közóhajhoz csatoljuk mi is leg-
szívesebb üdvözletünket. 

Templomavatás . Rajkau mosonymegyei községben 
október 11-én avatta fel az ágostai evangelikus hitközség 
újonnan helyreállított templomát. Az egyházi szertartások 
után a gyermekek délután zászlóval és zeneszó mellett a 
községi rétre vonultak, hol mulatság volt számukra. A 
községben, melynek lakói túlnyomóan németajkuak, újab-
ban örvendetesen terjedt a magyarosodás, különösen a 
gyermekek között. Az öregek, ha nyelvükben nem is, de 
szivükben tökéletes magyarok. 

I S K O L A . 

A tanítói nyugdíjintézet 15 kros járuléka 
miatt, melyet minden tanulónak fizetni kellene, sok baj 
és vesződség van az iskolafentartókkal, s a hátralékok 
nagyon felszaporodtak. Most a közoktatásügyi minisztérium 
új módot ajánl a befizetés teljesítésére. Az erre vonatkozó 
1896. évi 48.869. számú miniszteri rendelet főbb pontjai 
ezek: 1. Az évi átalányösszeg a mindennapi iskolába 
járóknak az utolsó öt év iskolalátogatási adatai alapján 
megállapított átlagos számához mérten számítandó ki. 2. 
Az iskolafentartó polgári vagy hitközség köteles az évi 
általányösszeg fedezéséről rendes költségvetésben évről-
évre gondoskodni. 3. Tekintettel arra, hogy a folyó évi 
költségvetésbe az általány már fel nem vehető, az 1896 — 
1897-ik tanévre a 15 kros járulékok fejenként beszeden-
dők és az adóhivatalba beszállítandók. 4. Az általány-
összeg befizetésére vonatkozó kötelezettség az 1897., 
1898., 1899., 1900., és 1901. évekre, vagyis azon egész 
időtartamra vállalandó, melyre az 1891 : XLIII. t.-c. hatálya 
kiterjed. 

A magyarországi evang. ref. tanítók országos 
e g y e s ü l e t e felhívást intéz az evang. reform, tanítókhoz, 
lelkészekhez és más tanügy barátokhoz, hogy tömegesen 
lépjenek be egyesületükbe. Az alapszabályok értelmében 
rendes tag minden reform, iskolában működő tanító, ki 
évenkint egy korona tagsági díjt fizet. Minden református 
tanító-egvesület (testület), mely tagjai után személyenkint 
fél korona (50 fillér) tagsági díj fizetésére kötelezi magát. 
Alapító-tag az a tanügybarát (vagy tanító), ki egyszer s 
mindenkorra negyven korona alapítványt tesz. Pártoló-tag 
lehet mindenki, a ki évenkint két korona tagsági díjat 
fizet. A gyűjtő-ívek Sinka Lajos elnökhöz (Krassó, Szat-
mármegye), a tagdíjak pedig Dávid Mihály egyesületi 
pénztárnokhoz (lakik: Debrecen, Árok-utca fiiskola) kül-
dendők be; ugyanitt 10 kr. beküldése meliett »Alapsza-
bály* is kapható; tömeges megrendelésnél (tíz drbon felül) 
20° / 0 kedvezményes áron. — Erőteljes református tanító-
egyesületre nagy szükség van népoktatásunk ügyének. 
Vajha minél többen támogatnák a nagyra hivatott egye-
sületet ! 

Országos k ö z o k t a t á s i tanácsosok . A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Alexander Bernát dr. budapesti 
tudományegyetemi rendkívüli tanárt, Bokor József dr. 
kereskedelmi iskolai rendes és egyetemi magántanárt, 
Hegedűs István dr. tudományegyetemi rendes tanárt, Hein-
rich Gusztáv dr. miniszteri tanácsos, tudományegyetemi 
rendes tanárt, Kármán Mór dr. főgimnáziumi rendes és 
magántanári , Kisfaludy A. Béla dr. egyetemi nyilvános 
rendes tanárt és a Szent-István-Társulat igazgatóját, König 
Gyula dr. miniszteri tanácsost, a politeknikum rendes 
tanárát, Lukits Vendel fővárosi igazgató-tanítót, Medveczky 
Frigyes dr. és Pauer Imre dr. tudományegyetemi nyilvá-
nos rendes tanárokat, Riedl Frigyes dr. budapesti főreál-
iskolai tanárt és végül Szuppán Vilmost a budapesti állami 
felsőbb leányiskolák igazgatóját az országos közoktatási 



tanácshoz öt évre előadó tanácsosokká nevezte ki. Az új 
tanácsosokra, a kiknek kinevezése már az új szervezeti 
szabályzat értelmében történt, mindenekelőtt három fontos 
kérdés vár: 1. az osztatlan népiskola tanterve, 2. a tanító-
képző-intézetek új tantervéhez szolgáló rendszeres utasí-
tás, 3. a középiskolai tanterv revíziója. 

Nemzetiségi tanulók a debreceni kollégium-
ban. A debreceni kollégiumban örvendetesen szaporodik 
a nemzetiségi tanulók száma, kik magyar szóra mennek 
oda. Már a mult évben 29 nemzetiségi hallgatója volt a 
jogakadémiának, közülök 18 szászföldi német, 5 szerb, 
4 román, 1 — 1 tót és fiumei olasz. Az idén 12 idegen 
anyanyelvű jogász iratkozott be ujolag. Ezek közül 8 román, 
2 — 2 szerb és szász. A románok Beszterce-Naszód, Brassó, 
Fogaras, Kisküküllő és Hunyad vármegyékből, a szerbek 
a Bánságból valók. Két szerb származású g. kel. vallású 
tanuló már magyar anyanyelvűnek vallotta magát. A gim-
náziumban is van több nemzetiségi tanuló, a kik közül 
a vagyontalanabbak stipendiumot és havi segítséget kapnak. 

A debreceni református akadémián e hó 1-én 
kezdődött a folyó tanév. Beiratkozott a jogakadémiára 
összesen 218 növendék, tehát épen annyi, mint tavaly. 
A theol. akadémián pedig 51, 17-tel több, mint az előző 
évben, a mi örvendetes jelenség s azt mutatja, hogy a 
theologusok létszámának apadása csak időleges volt. A 
beiratkozott hittanhallgatók közül 21 I. éves. 

különfélék. 
* E g y h á z k e r ü l e t i g y ű l é s t t a r t most a dunamel-

léki reformátusság. Közgyűlése október 17-én, szombaton 
vette kezdetét, délután egyházkerületi értekezlet tartatott , 
október 18-án papszentelés lesz, mely alkalommal Haypál 
Benő budai lelkész prédikál ; az nap délután a segédlel-
készek elhelyezése s a jövő hét többi napjain a közgyű-
lés folytatása lesz. Október 16. és 17-ik napjain a külön-
böző bizottságok, nevezetesen a theologiai választmány, 
a nép-, közép- és főiskolai bizottság stb. tartották ülései-
ket. A közgyűlés lefolyásáról, valamint az egyházkerü-
leti értekezlet tárgyalásairól jövőre részletes tudósítást 
közlünk. 

* A németországi ev. ifjúsági egyesületek 
száma 1895-ben már 1247-re emelkedett. A tagok összes 
száma 73273. Az egyesületek nyolc szövetségbe csopor-
tosulnak. A nyugoti szövetséget (székhelye Elberfeld) 
375 egyesület circa 25 ezer taggal alkotja. A keletit (szh. 
Berlin) 196 egyesület 12,533 taggal; a délit (szh. Stuttgart) 
190 egyesület 71H8 taggal. Az északit (szh. Hamburg.) 
158 egyesület 6522 taggal; a délkeleti szövetséget (szh. 
Boroszló) 96 egyesület 9345 taggal. A szász szövetség-
ben (szh. Drezda) 156 egyesület van 9250 taggal, az 
elszászi szövetségben (szh. Strassburg) 17 egyesület 
944 taggal és végül thüringiaiban (szh. Weimár) 40 egye-
sület 2523 taggal. 

* Kére lem. Minthogy képviselőválasztási röpirat-
gyűjteményemet csakis egyesek szívességének igénybevé-
tele mellett gyarap í tha tom: bizalommal fordulok e lap 
t. olvasóihoz azzal a kérelemmel, szíveskedjenek a mos-
tani vagy régebbi képviselőválasztási mozgalmak alatt 
nyomtatásban, önálló alakban megjelent röpiratokat, pro-
gramúi- és beszámoló beszédeket, kortes-verseket, kiált-
ványokat összeszedni és — saját költségemre — nekem 
Sárospatakra megküldeni. Nem mulaszthatom el egyszers-
mind ebből az alkalomból szíves köszönetemet nyilvání-
tani mindazoknak, kik kegyesek voltak gyűjteményemet 
már eddig efféle nyomtatványokkal gyarapítani. Sáros-
patakon, 1896. okt. 6. Ballagi Géza. 

Azokat a tisztelt olvasóinkat, a kik a Lapot 
megrendelték, de az árát nem küldték még be, 
valamint a Il-ik és Ill ik évnegyedről hátralékos 
előfizetőinket is, tisztelettel fölkérjük, hogy tarto-
zásaikat minél előbb kiegyenlíteni szíveskedjenek. 
Elmúlt az aratás, mit a megrendelők fizetési ha-
táridőül önkényt választottak. A ki október köze-
péig nem küldi be, attól kénytelenek leszünk postai 
megbízás útján hajtani be a tartozását, példányát 
pedig többé nem küldjük. Évnegyedes előfizetőin-
ket is felkérjük a IV-ik évnegyedi előfizetés be-
küldésére. 

282/1896. sz. 

Pályázat segéd-tanári állásra. 
A sepsi-szentgyörgyi ev. ref. Székely Mikó-kollégium-

hoz az 1896/97-ik tanévre az internatusi felügyelőséggel 
egybekötött segédtanári ál lomásra pályázat hirdettetik. 

Ezen állomásra pályázhatnak a magyar-német nyelv 
és irodalmat vagy a természetrajz-földrajzot végzett azon 
ev. ref. vallású tanárjelöltek, kik legalább a tanári alap-
vizsgálatot sikerrel kiállották. 

Évi fizetés 600 frt, bennlakás és a konviktusban tel-
jes ellátás. 
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Az intensiv keresztyén munkásság 
apologiája. 

(Felolvastatott a dunamelléki ref. egyházi értekezleten 1896. 
október 17-én.) 

Tisztelt értekezlet! 

A rendezők a hi tébresztő és hi terősí tő tevé-
kenység körüli fé l reér tések eloszlatását tűzték ki 
jelen felolvasásom tárgyául. T á r g y a m tehát , rö-
viden szólva, az intensiv keresz tyén m u n k á s s á g 
apologiája. Engedjék meg, tisztelt uraim, hogy e 
bő ós gazdag tá rgya t ne a tudományos beosz-
tás (belmisszió, evangelizáoió, pásztor i gondvise-
lés, térítés, stb.) a lapján fej tegessem, h a n e m úgy, 
a mint az a gyakor la t i é letben megvalósulva 
e lő t tünk megjelenik. E szerint szólani fogok a 
hívekkel való ér intkezésről , a vallásos i ra tok ter-
jesztéséről és a vallásos összejövetelekről , illetve 
az ezek körül fe lmerül t fé l reér tésekről , vagy 
ta lán nem leszek igazságtalan, ha azt mondom, 
hogy fé l remagyarázásokró l . 

A hívekkel való é r in tkezés alatt , mindenki 
gondolhat ja , hogy első sorban a családok láto-
ga tásá t ér tem. Ez pedig a közfelfogás szer int 
lehetet len dolog. Miér t? Azért, mer t Budapes ten , 
Hódmező-Vásárhe lyen , Debrecenben , és még ta-
lán valami h á r o m vagy négy ilyen nagy gyüle-
kezetben ez a hívek nagy számánál fogva lehe-
tetlen. Nagyon keserves fé l reér tés azonban azt 
gondolni, hogy ennélfogva a többi gyülekezetek-
ben is lehetet len. Bizony nem lehetet len az még 
az említet t nagy gyü lekeze tekben sem. Csak 
a n n a k az, a ki nem akar ja . Mert az igaz, hogy 
a míg a lelkész négy, öt vagy ha tezer csa ládot 
végig látogat, abba bele telik jó tizenöt, vagy 
husz óv; de ha m á r a három, négy vagy h a t 
pap felosztja maga közt a híveket , akko r m á r 
csak öt vagy t izenötezer lélek, ezer vagy ö tezer 
család ju t egyre, s ezt m á r három, vagy h é t 
év alatt sorba lá togathat ja . Es ez is valami. 

De fogadjuk el azt a kifogást, hogy a h ívek 

nagy száma akadálya a családok meglá togatásá-
nak ; ez még nem azt jelenti , hogy a családok 
lá togatása is lehetet len. Ha minden családot meg 
nem lá togatunk, l á togassunk meg anynyit , a 
mennyi t csak b i runk . Ott vannak első sorbánba 
presbyterek , a kurá to rok , a tanítók, a tanárkok, 
a községi intézetek r e f o r m á t u s tanerő i , a vidéki 
r e fo rmá tus f iúkat és leányokat kosztban ta r tó 
családok, ott vannak a szegények, a b e t e g e k : 
ezeket mincl meg lehetne látogatni , ha százezer 
tagja van is valamely gyülekezetnek. 

A hívek száma t ehá t te l jesen közömbös e 
m u n k a megkezdésé re nézve, legfel jebb a r ró l lehet 
szó, hogy nagy gyü lekeze tekben nem lehet oly 
gyak ran végezni, mint kisebb helyeken. Nem is 
ez a kifogás az, a mi e m u n k á n a k ú t j á t állja 
kicsiny ós nagy gyü lekeze tekben ; h a n e m sok 
egyéb félreér tés . Azt mondják , hogy a hívek 
ellenszenvvel, gyanakodássa l fogadják a papot, 
hogy megunják a lá togatásokat , hogy rossz néven 
veszik a paptól, ha t anu lás helyet t faluz, hogy 
— sok egyebet e lhal lgatva — ez a házalás na-
gyon lealacsonyít ja a papi tekintélyt . 

Va lamennyi kifogáson első t ek in te t re meg-
látszik, hogy a n e m a k a r o m s á g eszelte ki. A ma-
gyar e m b e r nyilt, őszinte, itt-ott ta lán nyers is 
egy k i s s é ; az ilyen e m b e r pedig nem szokot t 
gyanakodni . De még ha gyanakodnék is: a pász tor 
nyilt, egyenes, őszinte, szere te t te l jes fel lépése 
okvet lenül el fogja oszlatni gyanújá t , ha a má-
sodik vagy h a r m a d i k lá togatásnál m é g nem is, 
a t i zenharmad ikná l m á r minden bizonynyal. Es 
kü lönben is mivel gyanús í tha tná a papo t? Azzal, 
hogy szűz dohányt keres nála, vagy adójá t a k a r j a 
emel te tni ? No, a ki az ilyen bárgyú gyanú t sem 
tud ja eloszlatni, ugyan hogy oszlatja el a hi te t-
lenek, ké te lkedők nagy és komoly ké t sége i t ? — 
És a magya r e m b e r szives vendéglátogató , nagy 
megt isz te l te tésnek veszi, ha papja meglá togat ja , 
a megtisztel te tést pedig soha sem un ja meg 
senki. Megengedem, hogy h a m a r megun ják az 
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olyan e m b e r lá togatását , a ki maga sem tudja , 
hogy ő kincset, áldást, ö römet szóthordani jár , 
hanem tétovázva, gyámoltalanul , vagy ellenkező-
leg hata lmát , fölényét f i togtatva lép be a család-
hoz, s nincs képessége kedves, mula t ta tó tár-
salgás közben fölfelé emelni a lelkeket , h a n e m 
tá rsa lgása álmos, una lmas ; — de há t — az ilyen 
e m b e r ne legyen pap. A »házalást« nem hogy 
rossz néven nem veszik a paptól, h a n e m inkább 
nagyon is jó néven veszik. Rossz néven veszik, 
sőt gyanúba is kever ik a papot az esetben, ha 
lá togatása merő szórakozás Ha csak újságok meg-
beszélése véget t faluz valaki, azt rossz néven is 
vehetik. Még inkább, ha a d inom-dánom nagy ba-
rá t j ának muta t j a magát . Ezt pedig mi is rossz 
néven veszszük mindenkitől . Az ilyen ember ne 
is lá togassa a híveket, de ne is prédikál jon nekik. 

Leggyak rabban hangozta to t t kifogás azonban 
az, hogy a lá togatás a pap tekinté lyét lealacso-
nyítja. Micsoda agy lehetet t az, a melyikben 
ez a rómgondola t először megszü le t e t t ! Kérve 
kérek mindenki t , a jká ra ne vegye e re t t en tő 
szavakat , mer t ezekkel e lárul ja az ügyet, mely-
nek szolgála tára esküdöt t , meg tagad ja szent 
zászlónkat, meggyalázza vé r t anú ink emlékét, kik 
az egyenlőségér t küzdöt tek. Hát még ma is van 
az állásnak, hivatalnak, r angnak , pénznek vagy 
r u h á n a k t ek in té lye? Hát nem ez ellen a nyo-
morul t felfogás ellen kell-e nekünk küzdeni, nem 
azt kell-e h i rde tnünk , hogy csak az igazságnak, 
a szere te tnek legyen t ek in té lye? Pap i tekintély! 
Ugyan miben áll ez? Nádfeclelű pap lakunkban , 
vagy kopott pa lás tunkban , vagy négyszáz forint 
f ize tésünkben, vagy szerény h iva ta lunkban , vagy 
méltóságos, t i tokzatos v i sszavonul t ságunkban ? Ja j 
nekünk , ha mi i lyenekben ke ressük a tekintélyt , 
jaj, ha a plébánosokkal , sőt magával a római 
pápával a k a r u n k versenyezni ezen a té ren! Nem, 
nem tisztelt értekezlet , a r u h a leszakadhat rólunk, 
a viskó fe jünkre omolhat , az u tcán megdobálha t -
nak b e n n ü n k e t sárral , a házakból k idobhatnak , ki-
gúnyolha tnak , megve the tnek : a mi t ek in té lyünknek 
ez mind csak használ , mer t a mi tek in té lyünk nem 
e világ változó aka ra t j ában , nem is cifra sal lang-
ban áll, hanem abban, hogy az igazság szolgái vá-
gyunk, azé az igazságé, a ki okvet lenül győzni fog! 
Minél többet teszünk az igazság szolgálatában, 
t ehá t minél többet lá togat juk h í v e i n k e t : anná l 
nagyobb lesz tekinté lyünk. A mes te r séges ú ton 
fentar to t t hazug tekinté lyeknek van okuk félni 
a néppel való ér intkezéstől ; de az igazi tekin-
tély a gyakori ér intkezés, sőt az eset leges táma-
dások, gyanús í tások által is csak neveli e re jé t 
ós fényét. 

Minden néven nevezhető keresz tyén mun-
kának te rmésze tesen a hívek lá togatása a leg-

ha tha tósabb eszköze. Ez biztosítja a többi m u n k a 
s ikeré t is. Lá toga tás közben a lelkész zsebe 
mindig legyen tele vallásos füzetkékkel , képes 
pap i ros ra nyomot t bibliai mondásokkal , s ilyen 
kis képet minden csa ládnál hagyjon ott látoga-
tása emlékéül , a füzeteket , lapokat pedig ismer-
tesse, ajánlja , eset leg hagyja ott e lolvasás végett . 
Ezzel eléri mindeneke lő t t azt, hogy elnevezik 
képes zsidónak és könyves zsidónak. Azután 
pedig eléri azt, hogy az olvasás végett k iadot t 
lapok és füzetek rongyosan ke rü lnek vissza hozzá, 
s neki meg kell fizetnie az elpiszkolt pé ldányok 
árat . Még később pedig eléri azt, hogy vesznek 
is tőle vallásos i ra tokat , de te rmésze tesen felényit 
sem, mint a mennyi t ő ingyen kioszt. De végre 
is, ezzel megtör i a jeget . Mind igaz tehát , a mit 
a vallásos i ra tok te r jesz tésének akadályaiu l fel 
szoktak hozni, hogy a magyar e m b e r be tűé r t nem 
szeret pénzt adni, hogy a könyváru lás t lealacso-
nyító foglalkozásnak tekinti , igaz az is, hogy a 
te r jesz tés a papoknak pénzükbe kerü l : de mind 
ez nem elég a r ra , hogy a s iker r eményérő l előre 
l emondjunk . Sőt el lenkezőleg. A magyar ember 
ingyen szeret olvasni. Ez elég jó tu la jdonság arra , 
hogy vágyat ébresz thessünk benne több olvasás 
iránt. És pé ldák muta t ják , hogy a ki az első 
áldozatot meghozta , az tovább is megy. Aká rhány 
ember t i smerek, a ki va lamennyi építő i rányú 
l apunka t olvassa, legalább felét j á ra t j a is, s a 
»Koszorúc( füzetei t mind megszerzi. És ha egy-
szer megismer i a gyülekezet zöme és megked-
veli ez i ra tokat : azonnal megváltozik minden. A 
papot megbecsül i s hálával fogadja fáradozásai t . 
A buzgóbbak maguk is segí t ségére s ietnek a 
könyváru lásban . Hacsak egy hívét s ikerül t a 
le lkésznek megnyerni a könyváru lás ra , nyer t 
ügye van. 

Egyszóval igaz, hogy a vallásos iratok ter-
jesztése sok nehézségekbe ütközik, de ha nem 
ütköznék, akko r nem is lelkészeitől vá rná az 
egyház ezt a munká t . De azoktól vár ja , annyi-
val is inkább, mer t ezeknek a vallásos i ra tok-
nak minden egyes pé ldánya egy-egy buzgó káp-
lán a pap mellett , többet segít neki szent mun-
kájában, mint sok művész ies prédikáció . És ne 
fe ledjük, hogy úgy a római felekezet, mint a 
szekták igen erős ós s ikeres m u n k á t fej tenek 
ki e l lenünk a saj tó ú t j án : vegyük ki kezükből 
ezt a mi ha jdan i d iada lmas fegyverünket , míg 
késő nem lesz! Különösen a nagyvárosi papokat 
kér jük , hogy a csa ládoknak ál taluk elvből nem 
végzett lá togatásá t minden erővel ipa rkod janak 
pótolni a val lásos i ratok ter jesz tése által, mely 
i ra tok nemcsak a szegény falusi népnek szólnak, 
h a n e m a püspököknek , esperesek, főgondnokok-
nak, fő b í ráknak ós min isz te reknek is. 



Végül szóljunk néhány szót az összejövete-
lekről, melyek alá a különböző egyesüle tek ala-
kí tását és összejöveteleit , a bibl iaórákat , val lásos 
felolvasásokat s házi áh í t a toka t sorozzuk. Ezek 
ellen a következők a legkedvel tebb kifogások : 
»könnyű Budapes tnek , de nehéz Piripócsnakcc, 
és viszont: »könnyű Pi r ipócsnak, de nehéz Buda-
p e s t n e k ^ A miből nyilvánvaló, hogy nem a hely 
nagy, vagy kicsi voltán fordul meg a dolog, ha-
nem a jóakara ton . Pir ipócson, igaz, hogy nem 
lehet ezer tagból álló egyletet alapítani, vagy 
tízezer főnyi ha l lga tóság előtt felolvasást t a r t an i : 
h a n e m ne fe ledjük el, hogy két vagy há rom 
ember ha egy aka ra ton van, az m á r gyülekezet . 

Kedvenc fé l reér tés az is, hogy miu tán ezek 
az összejövetelek, t á rsu lások nem a k a r n a k s nem 
a k a r h a t n a k mást , mint azt, a mit a h ivata los 
egyház munká l : t ehá t feleslegesek. De tisztelt 
ér tekezlet , én az olyan ember t , a ki azt mondja , 
hogy ő a hivatalos egyház céljait szen teknek 
tar t ja , s azokér t küzd, és mégis e célok eléré-
sé re kínálkozó eszközök közül csak egyet is, 
csak a leg lényegte lenebbet is feleslegesnek nyil-
vání t ja : én sem olyan őszintének nem ta r tom, 
hogy szavait komolyan vegyem, sem olyan bölcs-
nek, hogy tanácsa u t án indul jak. Semmi sem 
felesleges, a mi Isten o rszágának ügyét csak 
egy gondolat ta l is e lőbbre viheti . 

A legkedvencebb, és egyút tal a legképtele-
nebb fé l remagyarázás azonban az, hogy ezek az 
összejövetelek naza ren i smus ra és bap t i smus ra 
vezetnek. Különösen pedig az úgynevezet t világi 
h íveknek a hi tébresztő és hi terősí tő m u n k á b a n 
való m i n d e n n e m ű részvétele. Ha a lelkész a 
konf i rmál t gye rmekeke t maga köré gyűjti , ha az 
i f jakat a korcsmától bibliaolvasó összejövetelek 
s üdvösséges e lmélkedések által elvonja, ha a 
gyülekezet komolyabb elemeivel Isten országa 
ügyeiről tanácskozik, ha szomszédok, atyafiak, 
mikor összejönnek, t r ágá r adomák helyet t építő 
tö r t éne teke t mondanak el egymásnak, vagy épen 
bibliát olvasnak, vagy a mi már igazán re t tene-
tes, hangosan imádkoznak : akko r m á r vége 
egyházunknak , mer t ezek az emberek mind bap-
t i s tákká lesznek. Pedig, t isztelt ér tekezlet , uj-
j a ink ra számlá lha t juk azokat a gyülekezeteket , a 
hol az említet t szen teskedés és képmuta t á s d ú l ; 
a baptista gyülekeze teke t pedig nem számlál-
ha t juk u j j u n k r a ; há t h o n n a n ez a különös je-
lenség ? A n a z a r é n u s és bapt is ta gyülekezetek 
c saknem kivétel nélkül oly időben keletkeztek, 
mikor ná lunk az evangel isa t iónak még h í re sem 
volt. Ennek az aggoda lomnak csak akkor volna 
alapja, ha mi nem ál lanánk igaz evangel iumi 
alapon, a szekták meg azon á l lanának. Ez eset-
ben fé lnünk lehe tne attól, hogy híveink a biblia 

olvasása folytán felvi lágosodnak, s e lhagyván 
egyházunkat , az igazsághoz pár to lnak. De n e k ü n k 
nincs okunk ettől félni, sőt óha j t anunk kell, hogy 
mindenek az igazsághoz pár to l janak, mer t a Krisz-
tus az igazság. 

Es komolyan szólva, a világi hívek közre-
működésének bá rmi legyen is gyakor la t i e red-
ménye, őket az Is ten országába való munká lko-
dástól sem isteni, sem ember i jog a lapján el nem 
t i l that juk. E r r e nézve Melius P é t e r több szent-
írási hely idézése u tán így szó l : »Átkozot tak 
hát, a kik megti l t ják, hogy a parasztok, asszonyi 
állatok az ő r endek és hivatalok szer int nem 
tan í tha t ják , nem inthet ik a tuda t lanokat . J ú d á s 
le lkűek ezek, Chr i s tus azt mondja , hogy egymást 
épí tsük ; szt Pál , hogy egymás t e rhé t viseljük«. 

Hogy pedig az ilyen kisebb, b izalmas jel-
legű és különös célú gyülekezések a t emplomba 
já rók számát apasz tanák , azt m á r csak azok 
mondják , a kik h iva tásos rémlátók. A tapaszta-
lat azt bizonyítja, hogy inkább szapor í t ják a 
templom lá togatóinak számát . Ez t e rmésze tes is, 
mer t a ki egyszer megízlelte az evangel ium gyö-
n y ö r e i t : az minél többször óhaj t ja élvezni. 

Mind ezek a lapján ké rem a tisztelt ér tekez-
letet, hogy az a lapta lan váciakra, ké tségekre , 
aggoda lmakra , szándékos és önkényte len félre-
é r t é sek re nem tekintve, mond ja ki, hogy a hitéb-
resztő és hit szilárdító munkának minden téren és 
minden eszközzel való megindítását mind a papokra, 
mind a világiakra nézve hazafias és keresztyéni 
kötelességnek tekinti. 

Kecskemétiig István. 

Sötét pontok. 
— Levelek a szerzetességről. — 

III. 
El voltam rá készülve, hogy ön egy fontos ellen-

vetést fog tenni. Igaza van: a klastrom nem egészen 
ugyanaz, a mi a börtön, hová a zsarnok erőszakkal zárja 
a gyöngéket. Az egyház »gyöngéi« önkényt veszik az igát 
nyakokba, azt is tudják előre, hogy nem rózsás útra 
vállalkoznak; egyszóval : fogadalmuk van, hogy engedel-
meskednek, őrizkednek a testi kéjtől és kívánságtól és 
szegénységben töltik napjaikat . . . Mindezt szívesen elis-
merem valónak, igaznak. Ám engedje meg, hogy részle-
tezzem kissé a dolgot. Mert ime, ha ön valamit venni akar, 
jól megvizsgálja a tárgyat, mielőtt pénzt adna érette, s 
a mint mondani szokták, macskát zsákban nem vásárol. 
Meg fogja engedni, a szerzetesi fogadalom ép ilyen szer-
ződés, semmi egyéb. A szerzet kiköti, hogy ezt és ezt 
fog nyújtani; a fogadalmas viszont összes jövőjét veti a 
szerződésnek mérlegébe. Tegyük fel, hogy mind a két fél 
világosan ismeri a feltételeket, hogy mindkettő tisztában 
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van vele, mit ad, mit vesz, hogy mindkettő szabadon és 
akarva cselekszik: a kontraktus érvényes, kötelező és 
megtámadhatatlan. Ez kétszer kettő = négy. Tegyük fel, 
hogy az egyik fél kötelességének eleget nem tesz : akkor 
a másik fél biró elé mehet, kényszerítheti a másikat, hogy 
az alkut tartsa meg, vagy fölbontathatja az egész viszonyt: 
ez ellen sincsen semmi kifogás. Tegyük fel, hogy bebizo-
nyul, hogy valamelyik fél a szerződés kötésekor nem volt 
a dolognak világos tudatában, kényszerűségből cselekedett: 
ily körülmények közt egy bonyodalmas eset áll be, a me-
lyet a szerződés tárgya, a viszonyok természete fog el-
dönteni. 

Ön látja, hogy a szerzetesség, úgy a mint a szentek 
és bölcsek magyarázzák, valami lelki jóra irányul, s a 
fogadalmas mintegy ekképen szól: »Ha a szerzet velem 
szemben így és így viselkedik, viszont én Istennek meg-
igérem előttetek, hogy szabályaitok megtartásából lelkiis-
mereti dolgot csinálok, és ellenök nem vétkezem. ígérem 
neki, hogy míg más emberekre nézve a gazdag élet, a 
házasság, szabad akaratának követése nem bűn, addig én 
mindezt magamra nézve bűnnek fogom tekinteni. Nem a 
ti részetekre teszem ezt és nem a ti j ava tokra : de Istennek, 
olyféleképen, hogy ő mint bűnöst ítéljen el egykor, ha 
Ígértemet meg nem tartanám. Nem ti fogtok fölöttem dön-
teni, hanem Ő«. 

Már ebből világos, hogy a fogadalom igen subjectiv 
dolog, a melynek lényege a lélek, a lelkiismeret körébe 
tartozik; a melynek meg nem tartása egyszerűen bűn, 
melynek nagyságáról, természetéről esetről-esetre és csu-
pán az Isten ítélhet és kinek-kinek a saját lelkiismerete 
és meggyőződése. Legyen ön meggyőződve szivében, hogy 
ez vagy amaz önt nem kötelezi, kimondom bát ran : ítél-
jenek bármikép az emberek, ön lelkiismeretét követve 
rosszról nem vádolható. Nem mondom, hogy a külső, a 
a társadalmi, az állami törvényekkel, convenientiával nem 
ütközhetik össze, tán tettének súlyos következményeit is 
viselnie kell ; belsője azonban tiszta marad, ép úgy, mint 
a legenda remetéjéé, ki a magános szigeten lelkében az 
Úrért lobogott, de szájával mégis így imádkozott: Átkozott 
az Isten! 

Kissé elvont, kissé száraz voltam ; de nem tehetek 
róla. Meg akartam világítani, hogy a szerzetes fogadalma 
lényegében tisztán lelkiismereti dolog, a melynek követ-
kezményei is lelkiismeretiek; hogy ilyfajta szerződéseknél 
első sorban a szellemi mozzanatok a döntők: az akarat 
teljes szabadsága, az igért dolgoknak teljes és világos 
ismerete. 

Ön látja, a szerzetes jövőjét köti le, és pedig — 
vegyük a leggyakoribb esetet — egész jövőjét. »Zsákban 
a macskát«, mondja ön, s helyesen. Mert ne hozzák elő, 
hogy megmondják neki előre: »Tövises az út, a melyre 
lépsz*. Az ily általánosságok nem alkalmasak rá, hogy 
az ember az ő fejével számot vessen. 

A szívnek mértéke a tapasztalás; a mit kiállottam, 
tudom, hogy az hatott reám; a mit csak elképzelek, csak 

festett kép, s a legjobban alkotott csatafestmény, a nyo-
mornak legmegrázóbb rajza is távol áll az eleven szem-
lélet, a való szívszaggató érzésétől. Én tagadom, hogy 
bárki is el tudja képzelni jövőjének konvulzióit, s annál 
kevésbbé hiszem, hogy számot vethetne mindarról, a mi 
egykor érheti, a mit egykor vállai elbírnak. Ön talán azt 
fogja felelni: ez így van egyéb pályákon is, a jövőt senki 
sem tudhatja, küzdelmeivel számot nem vethet; azonban 
ne feledjük, hogy a csizmakészítő, a lakatos, az orvos, a 
katona megválhat pályájától, a mikor neki tetszik, a mi-
kor jónak látja; de a szerzetes, mint mondják, »kötve« 
van, s ez lényeges különbség. 

A pályatévesztést mindenütt ki lehet igazítani többé-
kevésbbé; de sehol sem annyira nehezen, mint a szerze-
tességben. És itt engedje meg, hogy egy sajnálatos különb-
ségre mutassak rá, mely a régi és a mai gyakorlat között 
mutatkozik. Egy végtelenül parányi pont az egész; de 
annál fontosabb, annál szerencsétlenebb. 

Régente tapasztaltabb egyének léptek a szerzetekbe; 
ma — átlag — a zsenge, a fejletlen korúakból telik ki 
minden. A régi ember tudta, mit cselekszik; de mit szól-
junk a mairól? Ezek a gyermekek odakerülnek a zárdába, 
s év-év után ott maradnak egész ifjúságukon keresztül. 
A világból, az életből nem látnak semmit; de annál több 
rosszat hallanak felőle. Napról napra, sőt napjában több-
ször is megjelenik köztük a tanító, a lelkipásztor — a 
»spirituális* — és beszél nekik az élet hiúságos voltáról, 
és az égi örömökről, a bűnről és az erényről. Menekül-
jetek el a világtól, mert tele van kísértéssel, testiséggel, 
bűnnel ; a bűn kárhozatot szül, és a pokolnak nem lesz 
soha vége. Az élet rövid, de a másvilág örök; érdemes-e 
itt örvendezni, hogy a másvilágon »égjünk?« íme a zárda 
megóv benneteket és örök boldogságra vezérel. Olyan ez 
a rendszer, mint az egérfogó: a ki beléje kerül, körben 
szaladgál benne, csoda, ha kijut belőle. Egy logikai háló-
zat, egy körokoskodás, melynek az elejében a vége, a 
végében az eleje, és a ki belékeveredik, nem lát odább 
és vég nélkül forog, forog, mint a farkát megfogni akaró 
szegény állat. Vegye ön számba a hosszú időt, a lélek 
gyönge ifjúságát: és igazat fog adni nekem, hogy mi sincs 
egyszerűbb, mint hogy a szánandó növendék egész gon-
dolkodása ama dialektikai egérfogóba nő belé, a nélkül, 
hogy valami másról sejtelme volna, vagy ha van is, min-
den egyebet rossznak ne találna. Végre is, a kinek zöld 
szemüvege van, mindent zöldnek lát, a kinek sárga, min-
dent sárgának. És akkor elérkezik a fogadalom ideje ; a 
lelkiatya — mintegy összefoglalásul — napokon át beszél 
a jelölteknek a szerzetesség szépségéről és' a világ gonosz 
voltáról; a lemondás dicsőségéről, és a világ bűnének 
gyalázatáról, a kárhozatról, a pokolról s ekként a magáét 
agyondicsérvén, s a világot kellőkép legyalázván, az ördög-
gel, a pokollal zsibongó fejű szegény ifjaknak odadörgi, 
hogy: elétek adtam a jót és a gonoszt, az örök életet és 
a kárhozatot: válaszszatok! . . . És ezt a komédiát neve-
zik a »szabad választás* előkészítésének! A szánandó, 
tapasztalatlan teremtések kimondják az »igen«-t —- a 



visszalépés valóban ritkaság — eléneklik a zsoltárt : »Sus-
cipe me Domine« — a cifra szertar tásnak vége — s egy 
élet sorsa eldőlt! 

Nem mondom, hogy a mi ezután következik, egy-
aránt , mindenkire nézve nyomor és gyötrelem sötétsége. 
A körülmények többféleképen alakulhatnak, a tempera-
mentumok utoljára is nagyon különbözők. Vannak boldog 
természetek, a melyeknek nincs érzése, csupán a gyomor 
kellő megtöltése, a melyeknek világnézlete az ebédtől és 
vacsorától indul ki ; vannak — ri tkábban — gondolko-
dást nem ismerő fanatikusok, kik mint a szamár és a juh 
az ennivalón, elrágódnak a nekik vetett szellemi táplálékon, 
e mellett eléggé érzéketlenek minden »új« iránt, gondol-
kodni nem tudnak és nem akarnak, — — ezek a leg-
irígylendőbb lények a világon. De mi lesz a többivel? 
Ezek előtt egy napon föl fog tárulni az élet, az élet, 
hiszen manap a legtöbb szerzetes nem zárkózik a ma-
gányba, hivatalt visel, érintkezésben áll a zajgó, forrongó 
á ramla t ta l ; ezek látni fogják az igaz valót, érezni fogják, 
hogy az ember nem holt citátumok után van alkotva, 
látják csalódásukat, helyzetük visszás voltát, látnak sok, 
sok mindent — -— rab voltukat — — és kérdem, van 
önnek szive odakiáltani e szerencsétlenekhez, hogy: »Fo-
gadalom köt benneteket!* 

Eszem ágában sincs bárkinek vallási meggyőződését 
bántani ; eszem ágában sincs a magányba vonulás, a le-
mondás erényei ellen hadakozni. Ám tegye, a ki érett 
észszel tenni a k a r j a ; de szüntessék meg a fehér rabszol-
gák egyik fa j tá jának nyomorult állapotát, tegyék általá-
nossá legalább azt, a mi a jezsuitáknál d iva t : ne kösse-
nek le örökre tapasztalatlan ifjakat, vár ják be a férfi érett 
e lhatározásának idejét, éppen itt, a hol a fönnálló társa-
dalmi szokások, előítéletek sőt néha szabályok mellett 
alig vagy oly ritkán lehetséges az igazítás, és ne te-
nyészszék mesterségesen az életnek sötét, úgynevezett misz-
tikus tragikumát. 

Mennyi mindent kellene még elmondanom önnek! 
Azonban fogjon a kezébe egy névkönyvet, egy szerzeti 
személyjegyzéket, s ha teheti, kérdezősködjék az ott olvas-
ható tagok származása után. Nem fog hiába való mun-
kát végezni: ezek az adatok megdöbbentő dolgokat beszél-
nek az élet vásárjából. Valamikor — úgy mondják — 
az előkelők seregestül léptek a zárdákba, nők, férfiak 
egyarán t ; ma a kik ott élnek, azoknak 9/10-ed része a 
szegény ördögök sorából kerül, s vájjon hány nem lép 
oda kényszerűségből, tán a létért való küzdelem hiú 
félelméből? Rettegnek a tűztől és az elnyelő vízbe ugra-
n a k ; és mi higyjünk az ilyen »szabad akaratból* tett 
fogalmak lelkiismereti érvényességében ? Es mi közönyösen 
nézzük ezeknek az embereknek a vergődését, kiknek élete 
szinte gvermeklelköknek félénk gyöngesége miatt átok és 
keserűség ? A kik egy alig beszámítható korban földi bol-
dogságokat Ézsau tál lencséjeért eladták, mivel épen egy 
törvényesített intézmény, mint valami uzsorás, eléjök állott 
és kínálkozott nekik"? 

Ön látja, kisasszony, hogy nem világfájdalom, nem 

is hamis sentimentalismus szól belőlem. Én látom, hogy 
küzdelem az élet; de azt is látom, hogy érdemes élni és 
küzdeni, és szeretném, ha minden ember örülhetne az 
életnek, a ki megérdemli. 

(Folyt, köv.) B - K-

TÁRCA. 
A hatodik presbyterianus kongresszus. 

(Folytatás.) 

A negyedik előadást Todd Martin tanár Belfastból 
tartotta »a bioloyia és természettudomány«-ról. Itt meg-
kellett állapítani, mekkora a hordereje a biologiai fejlődés 
tanának, melyet rendesen Darwin nevével szoktak egybe-
kapcsolni. Szónok a r ra figyelmeztetett, hogy a különböző 
felfedezések dacára, melyeket napjainkban tettek, a fejlő-
déstan híveinek mégsem sikerült azon törvényeket megál-
lapítaniok. melyek szerint e felfedezések létrejöttek. Általá-
nos ténynek tekintik, hogy a szervetlen anyagok lassankint 
különböző szervekké alakultak, melyeket külön fa jnak 
(species) neveznek, és bebizonyítottnak veszik, hogy ezek 
valami módon egymásból keletkeztek; de hogy ez itogyan 
történt, erre nézve a legeltérőbb vélemények vannak. 
Epen azért az elméletnek határozat lansága miatt nehéz 
ezen nézlet viszonyáról a kinyilatkoztatott igazsághoz be-
szélni. A fejlődés tana sokkal felületesebb, semhogy meg-
volna a szükséges anyaga arra, hogy vele foglalkozhas-
sanak. Amíg az állított alakulás módja nincs felderítve 
s a tudományos elmélet nincs elegendően meghatározva, 
addig a keresztyén gondolkodó csak a néző szerepét já tsz-
hatja, bár oly nézőét, kit a dolog élénken érdekel ; hisz' 
a módszer, a hogyan Isten jónak látta az élő lények 
különböző fajai t életre hívni, az írás kutatója számára 
nyilt kérdés lehet. Itt a vallásos hit tulajdonképen szóba 
sem kerül, és nincs indokolva, hogy a ker. hit az eddigi 
teremtés-elmélet védőjéül szerepeljen. A Szentírásban semmi 
sincs, mi a hívő keresztyént annak hívésére kényszerít-
hetné, hogy az élő lények fajai mindjár t kezdetben úgy 
voltak alkotva, a mint azokat most szemeink előtt látjuk, 
és hogy a teremtés óta nem változtak volna. Ez a tudo-
mány nyilt kérdése, és kell, hogy az egyház is nyíltan 
gondolkozzék róla. Hogy az eddigi elmélet mennyire igaz, 
az a tudomány embereinek dolga és nem azoké, kiknek 
az egyház gondolatait kellene vezetniök. Az antitheistikus 
elméletek, melyeket az evolúció t anának bizonyos hívei 
felállítottak; nem voltak szükségképen azon nézettel egybe-
kapcsolva, hogy a kevésbbé kifejlett lények fejlődés út ján 
alakultak át magasabb rendíí szervekké, de semmiesetre 
sem voltak összeegyeztethetők a világ eredetének és kor-
mányzatának szellemi felfogásával. Midőn a fejlődés tanát 
legelőször felállították, a keresztyén theologusok valóban 
attól tartottak, hogy az nem egyeztethető Össze a szemé-
lyes Isten iránti hittel, és a keresztyén vallás nem is 
tudott oly elmélettel megbarátkozni, mely szerint az ember 
a maga öntudatával csak atomierők mellékterméke. A 
szerves életnek pnsztán physikus felfogása a keresztyén 
állásponttal meg nem fér. Áz új elméletben különösen az 
emberek keletkezésére vonatkozólag merülnek fel áthidal-
hatatlan akadályok, és ha Huxley odamagyarázza Darwin 
tanát , hogy az ember physikai, intellectuális és erkölcsi 
szempontból a kosmikus folyamatnak épen úgy eredménye, 
mint a legocsmányabb gaznövény, úgy e magyarázat nem 
derít fel jelenségeket, melyek a legvilágosabb igazságok, 



és az evangéliumban állíttatnak. A mi pedig azt illeti, hogy 
az ember állati íéjlődés eredménye s elődei a majmokhoz 
tartoztak volna, itt a keresztyén gondolkodó nem attól 
riadt vissza, hogy ily fejlődéshez rengeteg idő lett volna 
szükséges, hisz Isten az időkkel is rendelkezik, hanem 
inkább az, hogy ennek az ember szellemi és erkölcsi ter-
mészete egyaránt ellentmond. Az állati természet egyene-
sen önmagából fejlődött volna az idők folyamában em-
ber ivé? Ennek a módját az ellentétes táborban sohasem 
tudták bebizonyítani. A mit elhitetni a k a r n a k : sokkal un-
dorítóbb, semhogy elfogadni lehetett volna, igazán lehe-
tetlen elképzelni, hogy a mennyei Atya ily úton küldte 
volna egyszülött Fiát az emberek közé. A keresztyén, ha 
a »fej lődésben« hisz, csak merő csodának magyarázhat ja 
az emberek keletkezését és Jézus Krisztus küldetését. De 
ez esetben egyszersmind Darwintól és a darwinismustól 
is elfordul. Mert csodákra hivatkozni kételyt támaszt a 
tudomány előtt és annak elismerését jelenti, hogy az em-
berek keletkezése nem pusztán természeti okokra vezethető 
vissza. Szónok azután igen érdekes és szemléltető módon 
ecsetelte a darwinismus tévedéseit, melyek különben még 
a bün és bünesés tanát is halomra döntik. A következő 
mondatokkal végezte e lőadásá t : A világegyetem tanában, 
ha a keresztyén állásponttal összhangzani akar, két vezérlő 
eszmének kell uralkodnia: 1. hogy minden jelenség s vál-
tozás a személyes Istentől származik, ki mindennek első 
oka s mindennek korlátlan u r a ; 2. hogy az ember Isten 
képmására alkotva, mint önálló személyiség egyedül áll 
a föld minden teremtményének élén, és oly képességekkel, 
tehetséggel van felruházva, melyek állati elődöktől nem 
vezethetők le, hanem egyedül az élő Istentől származhatnak. 
Az ellen a bölcsészet ellen, melynek jelszava a »fejlődés«, 
állítsunk olyant, a melynek nézete a személyiség! így a 
természettudományt ismét összeegyeztethetjük a keresztyén 
gondolkodással. 

A most következő vitában először Lindsay t anár 
(Glasgow) ragadta meg a szót, hogy Mac Vicar dr. sza-
vaihoz egyetmást kiegészítésül hozzáfűzzön arról, hogy a 
mai bölcsészet mit köszön a theologiának, illetőleg a ke-
resztyénségnek: 1. Hogy bölcsészetünk a természetet egy-
séges egésznek tekinti, azt a bibliai teremtés történetéből 
t anu l t a ; 2. hogy a modern philosophia a testvériségről 
szól, melybe minden embert befoglal, azon alapszik, hogy 
Isten az ő Fia által mindnyájunk a ty j a ; 3. hogy hiába 
való egyrészt tőkéről, másrészt munkáról beszélni, mert 
ehhez valami harmadiknak kell járulnia t. i. a szeretet-
nek, hogy a tőke és munka összeműködésében áldás legyen. 
Ha Kantot említik, mint a ki dolgok történeti szemlélését 
vagyis a fejlődéstant behozta, úgy Pál is tud már az 
Isten országa történeti fejlődéséről (Glat. 3, 24 — 4- és 5-ig), 
mi szintén nem hagyható figyelmen kívül. 

Salmond tanár (Aberdeen) csatlakozik előtte szóló 
nézetéhez, hogy a bibliai könyvek bírálati tanulmányozása 
szükséges. Ha — így szólt — Istennek úgy tetszett, hogy 
kinyilatkoztatását írott műre bizza, ebből természetesen 
következik, hogy ez az írott mű az irodalom törvényei-
nek alá van vetve; a kritika feladata megállapítani, hogy 
e tekintetben, hogy vagyunk azon könyvekkel, melyet 
Szentírásnak nevezünk. Csak azután tiszta történeti szem-
pontból kellene bírálni, minden előítélet és előzetes elfo-
gultság nélkül. Nagy balgaság volna az egyház részéről, 
ha a kritikát egyáltalában száműzné, bár vannak kritikusok, 
nem épen a legkiválóbbak, kik képzeleti és gyakran ve-
szélyes spekulációnak adják oda magukat. A tudósok 
következtetéseikben nem eléggé óvatosak. Ez azonban nem 
jogosít fel arra, hogy a vizsgálódások indokolt eredmé-
nyeit csak azért visszautasítsuk, mert tudósoktól ered. 

A mi pedig a Szentírások szerzőit illeti, tagadja, hogy 
erről a westminsteri káté nem nyilatkozik elegendően. 

Fox dr. azt kérdezte, hogy az inspiratio t anában 
mégis nem tesz különbséget, ha a Penta teuchra vonat-
kozólag Mózes szerzőjét némelyek tagadják vagy sem. 
Macaskill a r r a utalt, hogy az Úr ismételten mondta, hogy 
Mózes szerzője a róla elnevezett könyveknek, és ha valaki 
épen azon tanokat ássa alá, melyeknek fentartására kiren-
delték, úgy az egyház kötelessége itt a megtorló intézke-
déseket foganatosítani. 

Hall Jolin dr. (New-York), úgy nyilatkozott, hogy 
a komoly, szakavatott bibliai kritika jogusult. A Szentírás 
most jobban el van terjedve, mint valaha, és azért ipar-
kodnak ellenségei azt a tudomány és bölcsészet nevében 
megtámadni ; de ez el ne keserítsen. Ellenkezőleg, a lel-
készek csak tanulmányozzák jól a Szentkönyvet, és ösz-
tönözzék a híveket is ar ra , akkor majd megtaláljuk a 
helyes feleletet az úgynevezett magasabb kritikára, mit 
szóló azonban nem átall a kritika legalsóbb fajának tekin-
teni. Annak jelét, hogy az Úr most is az övéivel van, 
Hall dr. abban látja, hogy napja inkban az egyiptomi és 
szyriai régiségek tanulmányozása újra föléledt, és itt a 
felfedezések a bizonyítékoknak egész tömegét nyújt ják 
arra nézve, hogy a bibliai elbeszélések mily pontosan 
egyeznek az igazi történelemmel. Csak munkálkodjanak 
tovább e téren, és meg van győződve, annál inkább 
be fogják látni, hogy Isten szava elejétől végig igaz. Ha 
azonban kritikusok vagy mások azt kérdezik, hogy hát 
az inspiratio miként történik, ar ra csak egyet felelhetünk, 
hogy az az újjászületés műve a Szentlélek által, és figyel-
meztessünk arra , a mit az Úr Nikodemusnak m o n d : (Ján. 
3, 8.) »A szél bárhova fú, nem tudod honnan jött, sem 

.hogy merre tart, de zúgását hallod 
Orr t anár Edinburghból úgy véli, ha itt azt mond-

ják, hogy a kritikusok a bibliai könyvek vizsgálásánál 
semmi előzetes feltevéssel ne bírjanak, úgy ez helytelen. 
Hisz a nélkül senki sem lehet, a kritikus sem, csak azt 
lehet kívánni, hogy jó feltevésből induljunk ki és ez a 
hit legyen Jézus Krisztus és az evangéliumban. Ezzel 
kezdje minden keresztyén bírálatát, és ez a meggyőződés 
határozza már meg előre álláspontját a vizsgálat minden 
szakában. Igaz ugyan, hogy a keresztyének nézete a 
Szentírásról, pl. inspiratiójára vonatkozólag nincs azon 
azon véleményhez kötve, melylyel a szerkesztés ideje és 
egyes könyvek szerzőiről vannak, de hisz nemcsak ilye-
nekről van szó a krit ikában, hanem magáról a könyvben 
foglaltak históriai igazságáról, és itt a kérdést sokkal 
mélyebben kell felfogni, mint a hogy azt ma tartott, kü-
lönben jeles beszédekben hangoztatták. 

Sajnos, a mai napra kijelölt idő elmúlt, és a gyűlés 
estére halasztódott, hogy a délutánt kirándulásra hasz-
nálja fel. Overtoun lordnak a hegyek közt fekvő kasté-
lyába rándult ki a társaság. A bőkezű lord által meg-
rendelt különvonat a delegátusokat, féleségeiket, vendég-
látóikat Dunbar tonba vitte, s onnan a kastélyba mentek. 
Azután séták a kiterjedt parkban, és a kastélyt körülvévő pá-
zsitos helyekre, hol 12 tagból álló zenekar sajátságos muzsi-
káját hallatta, végre az egész társaságnak (körülbelül 
800 ember) megvendéglése szabadban felállított sátorban, 
hol Overtoun lord és lady elnököltek, a vendégek hosszú 
asztatok mellé telepedtek, s hol komoly, hol vidám fel-
köszöntőt mondtak, előbbiket a kongresszus fontosságáról. 
Azután visszatértünk, ugyanoly úton, a mint jöttünk, hogy 
este a munkásságot ú j ra felvegyük. 

Dr. Br. után. Fleischer Gyula, 
joghallgató. 



K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
A pozsonyi ág. h. ev. lyeeum története. 

(N. 8°. XIT. 692 lap. írta Markusovszky Sámuel.) 

Középiskoláink méltó részt vettek nemzetünk ezred-
éves ünnepségeinek belsőleg is tanulságossá tételében. 
Történetük irodalma ez ünnepségnek mindenesetre egyik 
legmesszebb ható, eredményében maradandó mozzanata. 
S ha egyiken-másikon némi nyomot hagyott is a lázas 
munka, mi az időre való elkészülés kedvéért talán még 
sok értékes részletet mellőzni volt kénytelen, annyi bizo-
nyos, hogy az ügy iránt való lelkesedés, alapos tudás, 
komoly bírálat, erős nemzeti érzés lüktetése mindannyiban 
föltalálható. 

Az autonom egyházak mindehhez még jókora anyagi 
áldozatot sem kíméltek. Míg az állam közvetlen vezetése 
alatt álló középiskolák monográfiái e célra külön engedé-
lyezett költségen jelenhettek meg; az előbbiek mind a 
maguk — amúgy is szűkös pénztárának — terhére Íratták 
meg iskoláik történetét. 

Kétségtelen, ezek között a monográfiák között a fej-
lődés természete szerint kétszeresen érdekesek a protes-
táns intézetek történetei. Egyrészt egyházuk belső növé-
sével vannak elválhatatlanul egybeforrva; másrészt az 
illető város történeti kialakulásának egy-egy sokszorosan 
jelentős mozzanatai. 

Bennük szemmel láthatólag igazra válik báró Eötvös 
József mondása . . . »a nemzeti művelődésnek legfőbb 
mozgatói az iskolák; történetük valójában a nemzeti élet 
története*. 

A fejlődésük korszakos mozzanataiban nem csupán 
a nevelés-tanítás úgynevezett vezető gondolatai, hanem 
főképen az illető idők társadalmi életének ható eszméi 
nyilatkoznak meg félreismerhetetlenül. A magasabb er-
kölcsi hatalomnak, mely őket megalkotta, azért válhattak 
hűséges hordozóivá. A közművelődést szolgáló intézmé-
nyeink között ezért érték őket legelőbb az egyházi és 
politikai élet válságai. 

Kétségtelen, a gyakorlati cél — — a tudásnak az 
egyházi s a vele kezdettől összeforrott nemzeti életben 
való értékesítése volt a protestáns közép- és főiskolák 
igazi szülő oka. Ez magyarázza meg azt a széttörhe-
tetlen kapcsolatot, mely történetükben az iskola falain 
kívül hullámzó nemzeti életet, magukkal a főiskolákkal 
egybeköti. 

Különösebben igaz ez azoknak a gyülekezeteknek 
főiskoláiról, melyek politikailag ekszponáltabb vidékek 
gócpontjában alakulván, minden mozgalomnak kénytelen 
részesei voltak; az uralkodó áramlatok változása szerint 
virágzottak, vagy hanyatlottak. 

Ilyen főiskola volt a pozsonyi ág. h. evangélikusoké. 
Történetét Markusovszky Sámuel lyceumi tanár írta 

meg, dicséretesen oldva meg nehéz feladatát. Hivatásos 
lelkesedéssel csüngve az ügyön, elfogulatlan birája volt 
az éveken át gyűjtött adatokból szövődő történetnek. 

Részrehajlatlan tárgyilagossága azokból a fejezetekből su-
gárzik ki különösen, melyeknek tartalma épen történeti 
valóságuk miatt, felekezeti szempontokból legkönnyebben 
túlzásra csábíthatta. 

Ilyen fejezetek: a VIII. >A templomok és az iskola 
elvétele 1672-ben«: a IX. »A gyászévtized*; a XVIII. 
»Ujabb zaklatások«. Távol az epéskedéstől, az utólagos 
vádaskodástól — a föl-föltörő fájdalom igaz meghatott-
ságával vizsgálja ezeket a szomorú időket, melyekben a 
lyeeum — a többi protestáns főiskolák sorsát sejtetve — 
mint a nemzeti eszmék védő bástyája omlik porba Kollo-
nich és Szelepcsényi megtorló erőszakoskodása alatt. 

Hogy mennyire féltve őrzi a komoly múzsa minden 
adatszövésben szükséges méltóságát, azt a város másik 
nagy multu iskolájának (A pozsonyi kir. kath. főgimná-
zium története. Irta dr. Schönvitcky Bertalan.) története 
igazolja legjobban, mint a melynek részben hasonló tár-
gya fejezetei (különösen a IV-ik. »Az evangélikusok tem-
plomának lefoglalása«) a dolog természeténél fogva ezt a 
szomorú történeti eseményt egész meztelenségében tár-
gyalják, többször őszinte sajnálkozásra fakasztva a külön-
ben minden ízében r. katholikus történetírót. 

A monumentális munka részleteiben is könnyen 
áttekinthető; az egyes korszakok képe biztos kezekkel 
van megrajzolva. Mindvégig eleven és tanulságos. Előadása 
kerüli a rhetorikai szóvirágot; egyszerű és élénk, tömött 
és könnyen folyik. 

A lvceum negyedfélszázados történetét szerző három 
korszakra osztja be. így kellő alkalom jut a kisebb jelen-
tőségűeknek látszó adatok történeti taglalására is. 

A fejlődés természete szerint kiváló mozzanatokat 
megfelelő részletességgel fejtegeti egy-egy főalak köré 
csoportosítva az időben egymástól látszólag távolabbi, 
valójukban azonban egybetartozó eseményeket. így a héza-
gosabb adatok is szerves egészszé illeszkednek; a további 
jörténet folyamatnak pedig nem egy rejtettebb oka lesz 
világossá. 

E részletezés csak egyszer válik túlságossá: a Sturm 
János pedagógiai rendszerének (II. fej. 15—32.1.) fölösen 
terjedelmes ismertetésénél. 

Ezt azonban kellőkép megmagyarázza a szerző ab-
beli törekvése, hogy a megalakult főiskola szervezetét 
részben megértesse, részben a humanista iskolák rend-
szerétől mégis elválasztó elveit megvilágosítsa. 

Az első korszak (— 1672-ig) a megalakulás és a 
gyors fellendülés ideje. Az 1590 táján alig másfélezer 
hivőt számláló pozsonyi ág. h. ev. egyház — az iskola 
husz évi működése után a város lakosságának már három 
negyedét foglalja kebelébe. Közben a szent Márton székes-
egyháza a mai »koronázó templom« — két éven át bir-
tokuk. Bouquoi császári vezér azonban elfoglalja a várost 
s a protestánsokat megfosztja birtokaiktól. Vagyonosodásuk 
intelligenciájuk révén a város ügyeire gyakorolt hatásuk 
mindinkább szemet szúrt a hagyományos hatalomnál és 
ettől kezdődik ellenük az áskálódás — — — majd a 
nyilt üldözés. Az iskola maga — a klasszikus tanulmá-



nyok természete szerint latin volt; jogi intézményeink és 
történetünk szigorü rendszerességgel tanított részletei azon-
ban korán nemzetivé teszik szellemét. A XVIII. század 
küzdelmes évtizedeinek nagy alakjai — politikusok, vité-
zek, lelkészek, iskolamesterek, vasakaratú polgárok, a kiken 
megtört az ádáz reakció — tömegesen kerülnek ki falai 
közül. Ez a reakció pedig elsöpréssel fenyegette a pozso-
nyi protestáns egyházat. 1672 július 18-án Szelepcsényi 
és Kollonich ármánykodásai célt érnek. A protestánsoktól 
karhatalommal veszik el templomaikat, iskoláikat. 

Politikainak hazudott inkvizíció borít éjszakát az 
eddig derűs napokra. Följajdul a gályarabok éneke; a 
halálra küldöttek zokogó imádsága. 

Élénk a II. korszak — az üldözés, elnyomatás ide-
jének — rajza is. Az újonnan megalakult iskola nyomor-
gását festi híven, elevenen. Birtokai, hatalmas könyvtára 
a jezsuiták kollégiumába vándoroltak. Ennek a sinylő-
désnek — mit az 1713-ban dühöngő pestis még szomo-
rúbbá tett — bizonyosan pusztulás lett volna a vége, ha 
épen meg nem jelenik a magyar evang. iskolák regenerá-
tora, a mult század legnagyobb magyar tudósa, mind máig 
csodált polihisztor: — Bél Mátyás. 

Harmincöt évi áldásos működés tette szilárddá a 
pozsonyi ág. ev. egyházat; iskoláját pedig mintaintézetté. 
Szakított a merev klasszikai iránynyal — helyette a nem-
zeti szüségletekre fordítja figyelmét. Nemzeti kultúránknak 
egyik legérdekesebb mozzanata, hogy már 1735-ben sür-
geti a magyar tanításnyelvet. Híres »tanítás-tervezete« 
sokáig útmutatója maradt a hazai iskoláknak. Pontosan 
vezetett tanulmány-naplói a hires Bél Mátyás Diariumok, 
fegyelmi szabályai mind megannyi emlékei a vezetése 
alatt neki lendült pozsonyi főiskola virágkorának. Bél 
Mátyás érdemeit Pozsony városa épen a napokban mél-
tatta, mikor egyik nagy utcáját nevéről nevezte el. 

A Resolutio Carolina fájdalmas végett vetett a hatal-
mas kezdetnek, mi Bél Mátyás munkásságával nagygyá 
tette a pozsonyi evangélikusok iskoláját. Sok volt az ellen-
ség megint. A folytonos zaklatás szárnyát szegi a régi 
lelkesedésnek. A gravamenekből nem fogyhattak ki , ám 
iskolájuk lassan elhanyatlik. 

Új erőre kelt azonban a Ill-ik korszakban, az újjá-
éledés idejében, mely 1791-től mind máig tart áldásos 
működésben, zajtalan de annál mélyebben ható munkás-
ságban. Ebben a korban mutatta meg a lyceum legpélda-
szerübben — milyen hatalmas nemzeti szellem vezeti 
fejlődésében. Mint előbb a Ratió educationis«, . . . úgy 
később a »pátens*, a Thun rendszer idejében rendületlen 
állott hazafiságos érzületével. 

Ezt a nemzeti, magyar érzést különösen is ápolta 
és fejlesztette a »Magyar Társaság*, melynek fejlődését 
hű és vonzó képben dr. Tolnai Vilmos művészi kézzel 
illesztette a lyceum története keretébe. 

A Schimko-féle hires éremgyűjteményről, a Skaricza-
Jeszenák-féle konviktusról, az alapítványokról, adakozá-
sokról, gyűjteményekről külön részletek számolnak be. Az 

utolsó korszak tanárainak pontos életrajza rekeszti be a 
hatalmas kötetet. 

A pozsonyi ág. ev. egyház elöljárósága mindent elkö-
vetett, hogy anyagi áldozattal megírt művel a maga múlt-
jához és jövőjéhez méltón vegyen részt a monográfiák nemes 
versenyében; a szerző pedig egész lelke hevével fáradott, 
hogy műve a legkiválóbbak egyike legyen. 

Mentől szélesebb körben való elterjedése érdemes 
munka is, az bizonyos. 

Budapest. Dr. Sdi. 

B E L M I S S Z I Ó . 

A dunamelléki egyházkerület egyházi . 
értekezlete. 

A dunamelléki egyházkerület egyházi értekezlete folyó 
hó 16-án d. u. 4 órakor tartatott meg Szüassy Aladár 
elnöklete alatt a Lónyay-utcai ref. főgimnázium díszter-
mében. 

Örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy e min-
den pontjában érdekes, s a Krisztus evangéliumának vég-
hetetlen erejéről bizonyságot tevő értekezlet lefolyásáról 
olvasóinkat értesítsük. Mert jól esik látnunk, hogy íme él 
a reformáció bajnokainak sziklaerős hite rendíthetlen meg-
győződéssel hirdeti a világnak az »egy szükséges dolgot«. 
(Luk. X. 42.) 

A szép számmal megjelent közönség éneke és Szász 
Károly püspök buzgó imája után Szilassy Aladár elnök 
meleg hangon üdvözölte a jelenlevőket. Megnyitó beszé-
dében megemlékezett egyházi beléletünk jelen állapotáról. 
A keresztyéni munkásság - - úgymond — ha kevés ered-
ményt mutat is fél, de általában véve nem szünetel. Az 
evangeliumi mustármag reményteljes fejlődésnek indult, 
a közöny jegét itt is, amott is olvasztja a hitbuzgóság 
melege. De nem szabad megelégednünk a tények puszta 
szemléletével. Minden haladásnak feltétele : az egyetemes 
vállvetett munkásság. Nekünk is közösen kell munkálkod-
nunk, még pedig evangeliumi alapon, hogy egyházunk a 
mai kritikus időkben biztosítva legyen. Adjon Isten min-
denkinek erőt és segedelmet a nemes törekvéshez. 

Az éljenzéssel fogadott elnöki megnyitó után SzŐts 
Farkas, az értekezlet titkára tette meg évi jelentését. A 
mult évben tartott egyházi értekezlet naplója kinyomatott 
és szétküldetett. Az egyházi élet fellendítését célzó moz-
galmak az egyes vidékeken örvendetesen terjednek. Külö-
nösen ki kell emelni e tekintetben a vértesaljai, a két 
baranyai és a külsősomogyi egyházmegyéket, a melyekben 
egyes lelkészek vallásos összejöveteleket rendeztek, ifjú-
sági egyesületeket alakítottak, az ismétlő iskolásokat val-
lásos gondozás alá vették és különösebb gondot fordítanak 
a szegények gondozására. A vallásos iratok növekvő kör-
ben terjesztetnek, s az evangelium erői fokozottabb mér-
tékben kezdik áthatni az életet. 



Dr. Kccskeméthy István kolozsvári theologiai tanár 
»Az egyház belső építésének apologiája* címen azon ellen-
vetésekkel foglalkozott, a melyeket a belmisszió egyes 
ágainak gyakorlása ellen szoktak felhozni. Felolvasását, 
melyet Lapunk mai száma egész kiterjedésben közöl, azzal 
a határozati javaslattal végezte: mondja ki az értekezlet, 
hogy a hitébresztő munkásság megindítása és gyakorlása 
papoknak és világiaknak egyaránt hazafias és erkölcsi 
kötelessége. 

Lévay Lajos sárkereszturi lelkész »Az egyház belső 
építése körüli legsürgősebb teendőink «-ről értekezett, A 
szorosan vett lelkészi teendőkön kívül meg kell ragadnunk 
minden alkalmat az Isten országa terjesztésére. Kiemeli 
egy új konfirmációi káté készítésének szükségességét, s a 
hétköznap reggeli bibliamagyarázatok fontosságát. (Egy 
1819-iki egyházkerületi rendelet szerint a lelkész őszi és 
téli hétköznapokon bibliamagyarázatot tartozik tartani.) 
Indítványozza, hogy a konfirmándusok előkészítését, s az 
ismétlő iskolások vallásos nevelését a papok vegyék ke-
zökbe, tartsanak vallásos estélyeket, s a könyörülő szere-
tet munkásságát szélesebb körben indítsák meg. 

Fábián Dénes budapesti segédlelkész »Lelkipásztori 
magatartás a vegyes házasságokkal szemben« című felol-
vasásában azon káros következmények elhárításának mód-
jairól értekezett, a melyek a vegyes házasságok alkalmával 
hárulhatnak egyházunkra. 

György László péceli lelkész »Evangelizáció a gyü-
lekezetben* címen tartott az értekezlet figyelmét mindvégig 
lekötő szabad előadást. Saját gyarlóságunk tudatával, s 
komoly meggondolással kezdjünk minden dologhoz. A 
lelkésznek legelső feladata, hogy meg tudja állni helyét 
a szószéken. Legyen ihletett prédikátor, s híveinek szerető 
pásztora. De állja meg helyét az életben is. Magánéletét 
ne juttassa ellenkezésbe prédikálásával. Minden gyülekezet 
a papban szereti vagy gyűlöli egyházát. Azért a lelkész 
élete legyen példa a gyülekezet, s fegyver az ellenség előtt. 
A biblia tanításait hirdesse szóval és írásban és érvénye-
sítse a gyakorlatban tehetsége szerint. Igyekezzék tekin-
télyét a társadalmi téren érvényesíteni. Híveivel érintkez-
zék, hogy megismerhesse egyháza állapotát, de érintkezé-
seiben minden szolgálatkészsége mellett legyen vigyázó, 
körültekintő. »Non multa, sed multum* ezt tekintse vezér-
elvének egész életében. Indítványozza, hogy kérjük fel a 
Magyar Protestáns Irodalmi Társaságot arra, hogy adjon 
ki egy oly magyarázatos bibliát, mely tudományos ala-
pon álljon, de a gyakorlati élet szükségeit tartsa szem 
előtt; továbbá, hogy adja ki Kálvin institutióit és például 
Alvinczy vitairatait. 

Ez általános tetszést nyert előadás után Petri Elek 
theologiai tanár tett jelentést a választmány megbízásából 
a lelkészárvák szeretetháza ügyében. A választmány véle-
ménye szerint a kérdéses szeretetház minden nagyobb 
anyagi kockázat nélkül létesíthető volna az árvák gyám-
intézeti járulékából, a gyülekezetek és lelkészek évi ado-
mányából. Legnagyobb aggodalmat okoz a helyiség kér-
dése. Kéri az értekezletet, keresse meg az egyházkerületet 

az iránt, hogy az ügyet vegye kezébe és kérjen fel egy-
két nagyobb, lehetőleg középiskolával rendelkező egyházat 
helyiség adására. Véleménye szerint remélni lehet a leik. 
gyámintézettől 500 forintot, a kerülettől s az egyházak és 
a lelkészek adományaiból ismét öt—ötszáz forintot. Végül 
indítványozza, hogy az értekezlet felkérésére az egyház-
kerület tegye át az ügyet az egyes egyházmegyékhez véle-
ményezés végett. — Ssász Károly a maga részéről igen 
helyesnek találja a választmány tervezetét, csak a helyi-
ség szerzése fog nagyobb gondot okozni. 

A választmány tervezetét az értekezlet elfogadta, s 
a közgyűlés elé terjesztetni határozta. 

A felolvasások feletti eszmecsere bevégződése és 
Szász Károlynak a felolvasások kinyomtatására vonatkozó 
indítványának elfogadása után az értekezlet az egyes felol-
vasók által tett határozati javaslatok tárgyalásába kezdett. 

Dr. Kecskeméthy István indítványa Szász Károly 
felszólalása után egyhangúlag elfogadtatott. Lévay Lajos 
indítványa azzal a pótlással, hogy a konfirmációi oktatás 
a lelkész vagy a segédlelkész által végeztetik, szintén 
elfogadtatott György László indítványa abban az érte-
lemben fogadtatott el, hogy az Irodalmi Társaság kéres-
sék fel egy tudományos alapon álló, de a gyakorlati élet 
szükségleteinek is megfelelő, s a biblia egészére kiterjedő 
magyarázat, és Kálvin »Institutió«-jának és Alvinczy P. 
vitairatainak kiadására. 

Szilassy Aladár elnök jelenti, hogy a választmány- • 
ban három hely halálozás és lemondás által megüresedett 
Ajánlása a választmányba megválasztattak: Takács Jó-
zsef ceglédi, Bocsor Lajos tengődi és Dömötör Lajos 
bölcskei lelkészek. 

Ezekkel az értekezlet tárgysorozata kimerülvén, a 
felolvasóknak és a közönségnek az elnök részről lett kö-
szönetnyilvánítás után a gyűlés a közönség énekével és 
Ádám Kálmán kecskeméti esperes imájával befejeztetett. 

Molnár János. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
(Első nap.) 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése f. hó 17-én 
kezdődött meg a Lónyay-utcai ref. főgimnázium díszter-
mében Szász Károly püspök és gr. Piáday Gedeon legidő-
sebb tanácsbiró kettős elnöklete alatt. Jegyzők Szilády 
Áron egyházkerületi főjegyzőn kívül egyházi részről Lévay 
Lajos és Kálmán Gyula, világi részről Kálossy József. 

Szász Károly a gyűlést d. e. 10 órakor buzgó imá-
val megnyitván, sajnálattal jelenti, hogy a gyűlésen sem 
a főgondnok, gr. Tisza Lajos, sem az egyházmegyei gond-
nokok meg nem jelenhettek; helyettök a világi elnöki 
szék elfoglalására gr. Rády Gedeont kérte fel. 

Napirend előtt Koncz Imre vértesaljai esperes kért 
szót, hogy Szász Károly és Szilády Áronnak, egyházkerü-
letünk, egyetemes ref. egyházunk és hazánk e két büszke-
ségének királyi, illetőleg a budapesti és a kolozsvári tudo-
mány-egyetemek általi kitüntetése feletti örömének adjon 



kifejezést. Az egyházkerületnek — úgymond — külső 
érdemjelek osztogatására nincs joga; de vannak ennek is 
érdemjelei: a szeretet és a bizalom és ezeket ő is kész-
séggel nyilvánítja az egyházkerület kitüntetett vezérférfiai 
irányában. Szász Károly meghatottan mondott köszöne-
tet a közgyűlésnek a nyilvánított bizalomért; bár jól esett 
neki a király ő felségétől nyert kitüntetés, s a kerület 
egyhangú bizalma, mindamellett kéri a közgyűlést, hogy 
ne tekintsék benne a Lipót-rend közép keresztesét, hanem 
továbbra is tekintsék mind lelkésztársukat és igaz barát-
jokat. Szilád!) Aron is köszönetet mondott a kerület üd-
vözléséért. Gróf Hádav indítványára pedig Koncz esperes 
felszólalása, mint az egész közgyűlés érzelmeit tolmácsoló 
üdvözlet, egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetett. 

Ezután a napirendre tértek. Szilády Áron főjegyző 
felolvasván az egyes egyházmegyékből, s az ezekhez tar-
tozó tanintézetek részéről megjelent tagok névsorát, Szász 
Károly egyházi elnök a gyűlést megalakultnak jelentette 
ki, s legelsőben bemutatta József főhercegnek azon részvét-
iratra küldött saját kézírású köszönő levelét, melyet a 
most egyéve tartott közgyűlés intézett a főherceghez, László 
főherceg elhunyta alkalmából. A levél felolvastatván, 
egyértelmű határozattal jegyzőkönyvileg megörökíttetett. 

Következett az egyházkerületi aljegyző választásról 
szóló jelentés felolvasása. Szavazattöbbséggel megválasz-
tatott Lcvay Lajos sárkeresztúri lelekész, ki a hivatalos 
esküt azonnal letette, s egyszersmind köszönetét fejezte 
ki a megtisztelő bizalomért. Ezután a f. hó 13-án tartott 
lelkészképesítő vizsgálatokról beterjesztett jegyzőkönyvet 
olvasták fel. Az első képesítő vizsgát letették heten : három 
jeles, egy jó, három elégséges osztályzatot nyerve. A má-

* sodik vizsgát nyolc segédlelkész tette le, és pedig öt jeles, 
három elégséges eredménynyel. Az első vizsgálatot tett 
új segédlelkészekhez a püspök meleghangú beszédet tartott, 
figyelmeztetve őket az egyházi és állami törvények szi-
gorú megtartására es ezzel felhatalmazta őket az összes 
lelkészi teendők teljesítésére. Egyszersmind jelenti, hogy az 
újonnan választott rendes lelkészek ünnepélyes felavatása f. 
hó 19-én lesz a Kálvin-téri templomban. A felavatásra tizen 
jelentkeztek: Haypál Benő budai, Mádi Lajos újpesti, 
Paionay Dezső sz.-mártonkátai, Pap Albert mányi, Bene-
dek Antal gombai, Virányi Bertalan czúni, Szalay Antal 
garéi, Kiss Lajos csarnotai, Molnár Gergely orgoványi 
és Fábián Zoltán őszödi lelkészek. A felavatási ünnepé-
lyen az egyházi beszédet Haypál Benő tartotta. 

Ezután következett Szász Károly püspök évi jelen-
tése, mely más években is gyöngyét szokta képezni a 
közgyűlés és a jegyzőkönyv tárgyainak. 

A püspöki jelentés első része emelkedett hangú mél-
tatása az ezredév országra szóló ünnepélyeinek és ese-
ményeinek. A jelentés második, nagyobb fejezete az egy-
házpolitikai törvények végrehajtásának eredményeiről szól. 
A református egyház — úgymond — már az országgyű-
lési tárgyalások közben örömmel üdvözölte a javaslatokat, 
melyek a vallásszabadságnak valódi protestáns elvét emel-
ték érvényre, s legalább jogilag megszüntették azon téves 
felfogásokat, melyek egy folytonosan uralkodó vallásról 
beszéltek e hazában. Bizonyos oldalról már is szeretnék 
kikezdeni e reformtörvényeket, s türelmetlenül hangoz-
tatják a revizió szükségességét. De a természet törvényei 
szerint a vizek nem folynak visszafelé. E törvények régen ér-
zett szükséget pótolnak, régen uralkodó visszásságokat szün-
tettek meg, s a dolgok folyását rendes mederbe terelték. 
A reakciónak nem fog sikerülni, hogy ezt a medret a 
hegyoldalnak fordítsa. A törvények a protestáns egyház 
alapelvének megfelelnek, a haza, a szabadság, a jogegy-
ség szeretete kívánja fennmaradásukat. És hát mit mutat-

nak az új törvények végrehajtásuk u tán? Csak egy év 
adatai állanak rendelkezésünkre, de ennyi is elég annak 
konstatálhatására, hogy e törvények minden rázkódtatás 
nélkül hozattak be az országba, s kárt is sokkal kisebb 
mértékben okoztak, mint remélni lehetett. A felekezetnél-
küliségről szóló törvény alig észrevehető mozgalmakat 
támasztott. Elbocsátást csak igen kevesen s főleg azok 
kértek, kik már régebben is a nazarénus vagy a baptista 
gyülekezetekhez tartoztak. Legnagyobb kárt mégis a házas-
sági törvény okozott, különösen a nagyobb városokban, 
hol a lelki gondozás nem lehet oly intensiv, mint a kiseb-
bekben. Ilyen helyeken nagyobb számban nem vették 
igénybe a hívek az egyházi hirdetést és áldást, különösen 
a vegyes házasságok esetében. Ez ugyan a lelkészek jöve-
delmét alaposan megcsökkentette, de már több egyház-
község adta tanújelét egyháza iránti szeretetének e vesz-
teség legalább részben megtérítésével. Sokkal nagyobb 
veszedelem a vegyes házasságoknál a római katholikus 
lelkészeknek az a törekvése, hogy a házasságkötéseknél 
a születendő gyermekeket egyházuk számára biztosítsák. 
Ez ellen Őrködni első kötelessége a lelkészeknek. 

Az egyházpolitikai törvények végrehajtásánál fölme-
rült az a vitás kérdés, hogy lehetnek-e a felekezeti tanítók 
állami könyvvezetők? A zsinati törvény értelmében csakis 
az egyházi főhatóságuk engedelmével vállalhatnak a ta-
nítók más hivatalt is, de csak azon esetben, ha ez a 
tanításnak hátrányára nem szolgál. Perczel belügyminiszter 
több ref. tanítót nevezett ki állami anyakönyvvezetővé az 
egyházi főhatóság megkérdezése né kül, de viszont a püspöki 
felvilágosító átiratra a legnagyobb előzékenységgel fel is 
mentette őket jelzett hivataluktól. 

A püspöki jelentés még megemlékezett az egyházi 
és iskolai életről s a közigazgatásról. Mindezek rendes 
mederben folynak. A hosszú időn át vajúdott egyetemes 
lelkész özvegy- és árva-gyámintézet is életbe lépett, s a 
közel jövő a lelkészi jövedelmek rendezésének biztos re-
ményével kecsegtet. Egyházunkra, hazánkra még egyszer 
Isten áldását kérve, a püspöki jelentés véget ért. Köz-
gyűlési határozattal egész terjedelmében a jegyzőkönyvben 
fog megjelenni, 

A gyűlés a napirend megállapítása, s a jegyzőkönyv 
hitelesítésére kiküldendő tagok megválasztása után fel-
oszlott,. 

(Második nap, október 19.) 

Elnökök: Szász Károly püspök és Cseh Ervin 
gondnok. Az ülésen jelen voltak dr. Darányi Ignác és 
Szilágyi De sö is. 

Á napirend első számát képező miniszteri intézvé-
nyekröl Farkas József theol. tanár referált, melyek na-
gyobb részben tudomásul vétettek. 

Ezután SzÖts Farkas theol. igazgató olvasta fél a 
theologiai választmánynak 1896. ápril 19-én és okt. 16-án 
tartott üléseiről vezetett két jegyzőkönyvében foglalt je-
lentését. A közgyűlés tudomásul vette, hogy az ezredéves 
ünnepekre való tekintetből a mult iskolai év korábban 
záratott be és a jelen év kissé később nyittatott meg, 
hogy az internátus a nyár folyamán a kiállításon járt 
ref. lelkészek elszállásolására volt berendezve, s 397 egyén 
vette Kénybe ; hogy a millennaris iskolai ünnepély az aka-
démiában is megtartatott; hogy a Kenessey tanszékére 
h. tanárul Ilamar István volt püspöki titkárt alkalmaz-
ták ; hogy az akadémia pénztárnokának és igazgatójának 
fizetés rendszeresíttetett; hogy a theologiai tanárok részére 
nyugdíjintézet szervezése végett bizottság küldessék ki: 
hogy az internatusban a theologusoktól fenmaradt he-



lyekre 2—2 frt havi díjért dunamelléki lelkészek felsőbb 
iskolákba járó fiai továbbra is fölvehetők; hogy Borsos 
Szabó Mihálynak és nejének a kecskeméti temetőben sírkő 
állíttassák; hogy Hamar István és Marton Lajos okle-
veles lelkészek theol. tanári vizsgálatának felvételére vizs-
gáló bizottság szerveztessék. 

A napirend harmadik számát az iskolai szakosztályok 
jelentése képezte, melyet Báthory Bániéi esperes teljesí-
tett. Ennek folyamán két nagyobb fontosságú dolog került 
szóba. Egyik a tanítók és a lelkeszi oklevéllel hírók anya-
könyvvé zet őségének kérdése, a másik az állam által a 
felekezeti tanítóknak adott és adandó korpótlék. Mindkét 
kérdés hosszabb vitára adott alkalmat. Az első kérdésben 
Szász Károly, Szi'ágyi Dezső és Kálösy József fejtege-
tései után azt határozta az egyházkerület, hogy miután 
semminemű elvi akadály nincsen arra nézve, hogy a 
tanítók anyakönyvvezetők lehessenek, ezt megengedi, de 
csak az illetékes egyházi hatóságoknak (esperes és püspök) 
előzetes bejelentése mellett. Ezzel ellentétben azoknak a 
lelkész-tanítóknak, kik lelkészi oklevéllel bírnak s anya-
könyvvezetői hivatalt vállalnak el, lelkészi képesítésük 
mindeddig felfüggesztetik, míg az anyakönyvvezető állásu-
kat el nem hagyják; mihelyt azonban ez megtörténik, 
képesítésük ismét érvénybe lép. 

Az állam által tanítóinknak adott és adandó kor-
pótlékra vonatkozólag többféle nézetek merültek fel, míg 
végre — hogy az eljárás egyszerűsíttessék — Koncz 
Imre esperes azon indítványt terjeszti elő: miután számos 
egyházunk van, mely tanítójának a 400 frt minimumot 
s a korpótlékot megadni nem tudja s miután az állam 
valahányszor egy-egy község ez ügyben hozzá folyamodott, 
mindig készséggel tett eleget s fedezte a hiányt, ezért 
ajánlatos lenne, ha a kerület mindazon egyházait, hol a 
tanítói fizetés minimumát s a korpótlékot megadni nem 
tudják, összeírva, egyszerre terjesztené fél a konvent 
útján a kormányhoz. A gyűlés ez értelemben határozott. 

(Harmadik nap, október 20.) 

Elnökök: Szász Károly és Cseh Ervin. 
Folytatólag tárgyaltatott a népiskolai szakosztálynak 

előző napon félbehagyott jelentése. Hosszabb vitát provo-
kált a népiskolai tanítók jelesebbjeinek az egyházkerületi 
tanügyi bizottságba való megválasztását célzó indítvány. 
Ezt azonban a közgyűlés leszavazta, Megállapították ezután 
a népiskolai magántanulók vizsgálatainak módját, a vizs-
gálati bizottságot és a vizsgálati díjat. A közgyűlés a nép-
iskolai bizottság jelentését néhány szakasz — pl. a gyer-
mekek büntetéséről szóló — megváltoztatásával helyben 
hagyta. 

Következett a főiskolai bizottság jelentése. Dr. Kovács 
Pál mint előadó és a kecskeméti jogakadémia igazgató-
tanára örömmel jelenti, hogy az akadémián a hallgatók 
száma évről-évre emelkedik. A mult iskolai évben beirat-
kozott összesen 133 hallgató, 41 -el több, mint az előző 
évben. A vizsgálatok eredménye is kielégítő. A jelentés 
felsorolja azután a tanári karban történt változást. Itt 
sajnálattal konstatálja, hogy a fiatal tanárok rendszerint 
csak pár évig maradnak meg a jogakadémia kötelékében, 
azután több jövedelmet biztosító akadémiákra mennek. 
Így a mult évben is egy fiatal tanár. dr. Helle Károly, 
lemondott, megválasztatván a debreceni jogakadémiára. 
Helyét már betöltötték dr. Illyefalvi Vitéz Gézával. A 
jogakadémia részére történt kulturális adakozások tekin-
télyes összegre rúgnak. Előadó jelenti ezután, hogy a jog-
akadémia tanügyi bizottsága feliratot intézett a kultusz-
miniszterhez, melyben az egyetemi magántanári képesítés 

megszerzésére szolgáló egy évi határidőnek három évre 
szóló meghosszabbítását kérte, tapasztalván a határidő 
rövidségét a miniszter állal kivánt képesítés megszerzésére. 
A miniszter a kérést megtagadta. De minthogy az egy-
házkerületi közgyűlés jogosítva van a batáridő tartamának 
megállapítására, kéri egy ilyen értelemben leendő határo-
zat kimondását s ennek a kultuszminiszterhez tudomás 
végett egyszerű felterjesztését. A közgyűlés elfogadta s 
s határozattá emelte előadó javaslatát. Ugyancsak a kecs-
keméti jogakadémiai tanárok fizetésrendezését óhajló fel-
irat Szász Károly indítványára kiadatott a számszéknek, 
fentartván a végleges határozat kimondását a számszék 
véleményének meghallgatásáig. 

A "közgyűlésnek azonban legfontosabb ténye volt 
a már két év óta függőben levő tanári gyámegyesület ügyét 
végleg rendező határozata, mely egész terjedelmében a 
következő: Az egyházkerületi gyűlés a tanári gyámegye-
sület felterjesztése, s a theol. választmány javaslatának 
meghallgatása után és az érdekelt két tanárcsoport között 
a közgyűlés folyamán létrejött kiegyezés örvendetes tudo-
másul vétele mellett a tanári gyámegyesület két év óta 
függőben levő ügyében következőleg határozott. 

1. A gyámegyesület közgyűlésének az egyesület 
feloszlatását kimondó határozatát az egyházkerületi köz-
gyűlés tudomásul veszi és az alapszabályok 25. §-ában 
fentartott jogánál fogva jóváhagyja és megerősíti, mi-
vel a végzés hozatalánál a szükséges a/3 többség tényleg 
megvolt. 

2. A vagyon felhasználásáról a gyámegyesületi köz-
gyűlés tervezetének és a két tanárcsoport közös megálla-
podásának figyelembevételével szintén az alapszabályok-
ban (i5. § ) gyökerező jogánál fogva elhatározza, hogy : 

a) a gyámegyesület özvegyei és árvái részére alap-
szabálvszerü jogaik biztosítása végett a közel 80 ezer 
frtnyi gyámegyesületi vagyonból körülbelől 38 ezer frt 
kiszakíttassék, mint oly összeg, mely a szakértők számí-
tása szerint az özvegyek 280, s az árvák 28 frtos évi 
járulékának felel meg, 5°/0-os fogyó tőke alakjában szá-
mítva. 

h) A theol, tanárok részére alapszabályszeríí jogaik 
biztosításául 1897. .január 1-én a theol. pénztárnok ke-
zébe kerek 24 ezer frt adassék át, mint oly összeg, mely 
szintén fond perdu számítással az ő igényeiknek felel meg. 

c) Az országos tanári nyugdíjintézetbe belépett ta-
gok számára 1897. január 1-én szintén kerek számban 
szakíttassék ki s a gyámegyesületi elnök kezéhez tétessék 
le 18 ezer frt, még pedig a kilépők eshetőleges tartozá-
sának betudásával és lehetőleg készpénzben, hogy azt 
belépési járulékaik fedezésére fordíthassák az országos 
tanári nyugdíjintézetnél. 

A felszámolás végrehajtására s a kapcsolatos összes 
függő kérdéseknek a fent említeti elvek szerinti elintézé-
sére az egyesület egy háromtagú bizottságot nevez ki: 
(Szilassy Aladár elnöklete alatt Papp Károly és dr. Nagy 
Dezső), mely a két tanárcsoport egy-egy megbízottját 
magához véve, lehetőleg f. évi dec. 31-én eszközli a fel-
számolást. 

Az özvegyek és árvák 38 ezer frtnyi gyámintézeti 
alapja az alapszabályok értelmében az egyházkerület köz-
vetlen rendelkezése alá kerül, mely azt további rendelke-
zésig az eddigi kezelési rendszer szerint a feloszlott tanári 
gyámegyesület kecskeméti választmányával kezelteti, mely-
nek tagjai vagyoni felelősség és évenkénti számadás köte-
lessége mellett az egyházkerület megbízottjaiként végzik 
ezt a tisztet. 

A theol. választmánynak a gyámegyesületi szabá-
lyok megtartását sürgető javaslata e határozattal tárgy-



talanná válván, a fölött az egyházkerületi közgyűlés napi-
rendre tért. 

A theol. tanári karnak a választmányban elfogadott 
ama javaslata keresztülvitelére, mely szerint a theologia 
kebelében külön tanári gyám intézet létesítendő, Szilassy 
Aladár elnöklete alatt Koncz Imre, dr. Vécsey Tamás, 
Kovács Albert és Petri Elek tagokból bizottság küldetett 
ki, mely a munkálat elkészítésével és annak a jövő évi 
egyházkerületi gyűléshez leendő beterjesztésével megbí-
zatott. 

Az ágostai evangélikusok egyetemes 
közgyűlése. 

Az ágostai evangélikusok ez évi egyetemes közgyű-
lésüket f. hó 21— 22 napján a Deák-téri evang. főgimná-
zium dísztermében tartották Budapesten. Ezt megelőzőleg 
okt. 20-án a különböző bizottságok üléseztek. Az előér-
tekezlet estve 6 órakor báró Prónay Dezső egyetemes 
felügyelő és Baltik Frigyes legidősebb püspök elnöklete 
alatt ülésezett, a melyen a közgyűlés napirendjének fon-
tosabb tárgyait beszélték meg. 

Az egyetemes közgyűlést október 21-én a Deák-téri 
ev. templomban ünnepi istentisztelet előzte meg, a melyen 
Horváth Sándor ev. lelkész oltári imát, Gyurátz Ferencz 
dunántúli püspök pedig ünnepi szónoklatot tartott. A püs-
pök a 118. Zsoltár 15. s köv. versei alapján igazi vallásos 
érzéssel és hazafias lélekkel meggyőzően fejtegette azt a 
gondolatot, hogy nemzeti létünk ezer éves ünnepe áldo-
zatra hív a hála oltárához, arra int, hogy tanulságot 
merítsünk a multak emlékeiből s reményre és bizalomra 
kelt a jövő iránt. A hazafias szónoki erővel elhangzott 
beszéd mély benyomást gyakorolt a díszes közönségre. 
Egyik kiemelkedő pontja volt a magyarnak évszázados 
testvéries viszonya a nemzetiségek iránt. 

Az ünnepi istentisztelet után a közgyűlés vette kez-
detét. Az egybegyűltek sorában ott láttuk : Prónay Dezső 
báró egyetemes felügyelőt díszmagyarban, Baltik Frigyes, 
Sárkány Sámuel, Gyurátz Ferencz és Zelenka Pál püspö-
köket. Zsilinszky Mihály államtitkárt, Laszkárv Gyula és 
Radó Kálmán kerületi felügyelőt, Bachát Dániel, Baab 
Károly, Kund Samu, Justh Samu, Ritter Károly, Choívács 
Endre, Hándel V., Kramár Béla, Janoska S., Glauf P., 
Veres József főespereseket, Radvány István, Haviár Dá-
niel, Schreiner K., Podmaniczky Géza, Berzeviczy Egyed, 
Meskő László, Kubinyi Géza. Radványszky J. felügyelő-
ket, a hazai ev, fő- és középiskolák igazgatóit György Elek, 
Sztehló Kornél, Zsigmondy Jenő és Vetsey István buda-
pesti egyháztagokat és konventi jegyzőket és másokat. 

Az egyetemes közgyűlést Prónay I). báró, mint 
egyetemes felügyelő lelkes vallásos és hazafias beszéddel 
nyitotta meg, mely párhuzamban a protestantismus fej-
lődésével a hazának ezeréves örömeit és bánatát ecse-
telte. »Virágzó korszakok; nagy férfiak, negy tettek és sok 
dicsőség emléke tárul fel előttünk hazánk ezeréves törté-
netéből s hazánk nagyjai között számosan, Bethlen és a 
Rákóczyak a protestantismus nagy férfiai.« Beszédje végén 
a gondviselés iránt való hálára, a hazaszeretet s a ker. 
felebaráti szeretet szent érdemeire hívta föl a maga hit-
feleit. A nemzeti ünnep emlékezetére ezer-ezer frt alapít-
ványt tett az ev. gyámintézet és a közalap javára. Lelkes 
éljenzés fogadta az egyetemes felügyelő beszédét s haza-
fias cselekedetét. A közgyűlés hálás köszönetét Baltik 
Frigyes püspök tolmácsolta, kinek indítványára a fel-
ügyelői beszéd és jelentés egész terjedelmében jegyző-
könyvbe vétetett. 

A felügyelői jelentés kapcsán a lemondott Trsztyénszkv 
Ferenc, a püspökké lett Gyurátz Ferenc s az elhunyt 
Earbaky Józsel helyére egyetemes egyházi főjegyzőnek 
Poszvék Sándor, aljegyzőnek Glauf Pál és Hándel Vilmos 
választattak, kik nyomban le is tették az esküt. A Liede-
mann Károly elhunytával megüresedett egyetemes ügyészi 
állásra közfelkiáltásra Sztehlo Kornél ügyvédet választot-
ták. Majd kijelölték azt a bizottságot, a mely a millen-
nium alkalmából egy »A protestantismus befolyását hazánk 
történetére* tárgyaló munkára kitűzött 1500 frtos pálya-
díjnak föltételeit megbeszélje. E bizottság tagjai: Radó K., 
Gyurátz F.? Zsilinszky M., Győry E., Bachát D. és Rad-
vánszky J. E bizottságban sajnosan nélkülözzük az iro-
dalommal foglalkozó tanári kart. Reméljük a pályázat 
sikerét, a melyhez hasonlót az akadémia s a Prot. írod. 
Társaság is kitűzött. 

Heves vita támadt az erdélyi szász consistoriumnak 
a miniszterhez küldött panaszos fölterjesztése s alkalmaz-
kodás végett az erdélyieknek is megküldött miniszteri 
leirat tárgyalásánál, a mely szerint a tiszai püspök hatás-
körét túllépte volna. A miniszter az egyetemes felügyelő 
útján nyilatkozatra hívta fel a püspököt, a melyre Győry 
Elek hivatott fel a felterjesztés megszerkesztésére. A fel-
terjesztés erélyes hangon utasítja vissza a miniszternek 
állítólagos önkényes eljárását. Prónay D., Radó Kálmán, 
Zsilinszky Mihály. Baltik Fr. és Győry Elek hozzászólásai 
után a fölterjesztés tudomásul vétetett. Az egyet, gyűlés 
hatáskörének megcsorbításáról aligha van szó ez ügyben. 

Ugyancsak hosszas vita támadt az eperjesi kollé-
gium fölebezésénél. mely már az előértekezleten is élénk 
megbeszélés tárgyát képezte. A kollégium végrehajtó bi-
zottsága ugyanis a püspök útján s közvetlenül az egye-
temes felügyelőhöz beadott felterjesztésében óvást emelt 
az ellen, hogy az egyházegyetem által a kollégium cél-
jaira megszavazott 5700 írtból nevezett főiskolának csak 
3000 frt jutott. Zelenka püspök indítványára a fölebezés 
a kollégiumnak visszaadatott, mivel a beadás módja és 
ideje és illetékessége ellen kifogása volt. A kollégiumnak 
a minden oldalról részletesen megvilágított s alaposan 
megindokolt felterjesztése, ha volnának is formai hibái, 
nagyobb figyelmet, több kíméletet s behatóbb tárgyalást 
igényelt volna. A kérdéshez különben már formai tekin-
tetben is többen pro és contra szólottak. 

A tiszai egyházkerület fölterjesztése némely espe-
rességek arányosabb beosztása s ezzel kapcsolatban az 
önkormányzatra teljesen képtelen árvái esperesség föleb-
bezése egy bizottságnak adatott ki, a melynek elnökei 
Schreiner és Kund, tagjai Beniczky, Vetsey és Kramár. 

K Ü L F Ö L D. 
Külföldi egyházi szemle. 

Az »Evangeliumi szövetség® nagygyűlése. A protestantismus érdemei 
a nép iskoláztatása terén. A kisázsiai keresztyének üldöztetése. 

Németország társadalmi tevékenysége az üldözöttek érdekében. 

A protestáns érdekek megvédésére néhány évvel 
ezelőtt megalakult ^Evangéliumi szövetség« (Bund) ez évi 
közgyűlését szept. 28. — okt. 1-ső napjain a külföldi 
sajtó tudósításai szerint igen nagy érdeklődés mellett 
Darmstadt városában tartotta. Pezsgő vallásos hangulat, 
valódi prot. buzgóság, hazafias német lelkesedés jellemzi 
a közgyűlést is, a melyen igen sok üdvös elvi és napi 
kérdés volt volt napirenden. Úgy a hesseni nagyherceg, 



mint a hivatalos egyházkormányzat a legmelegebb érdek-
lődéssel kisérte a közgyűlés tárgyaldsait. Különös érdeket 
kölcsönöz e közgyűlésnek az a körülmény, hogy azon az 
immár protestánssá lett exjezsuita Hoensbroech gróf is 
megjelent, s az ultramontanismus harcmodoráról és kopott 
fegyvereiről fulmináns előadást tartott. Éles különbséget tett 
közelebbről a valódi kath. vallásosság és az ultramontán 
egyházpolitika és világuralom között s markáns vonások-
kal rajzolta azokat a bajokat, a melyek a magas politi-
kának a teljesen illegitim római vatikáni rendszer előtt való 
következetes meghajolásából erednek. A két főelőadást a köz-
gyűlésen Brecht lelkész és Beyschlag tanár tartotta. Előbbi 
»a tekintély és a lelkiismeret* egymáshoz való ellentétes 
viszonyáról, utóbbi »a protestantismusról és a népiskolá-
ról« értekezett. A hamis tekintély nem alapul a lelkiis-
meret bizonyságain, sőt inkább annak megkötésére és 
leigázására vezet az egész vonalon. Róma »az értelem 
és a lelkiismeret áldozatát« kivánja a maga rendszerével 
szemben, míg a protestantismus a lelkiismeret bizonysá-
gaiban gyökerezik. 

A »Bund* közgyűlésén még a következő kérdések 
tárgyalt attak: a jezsuiták visszahelyezését sürgető petíciók, 
az örmények üldöztetése, a római processziók terjedése stb., 
a melyekre nézve igen üdvös resoluciókat hozott a gyűlés. 
Ugy a Devrient-féle Luther-játéknak előadása, mind a 
wormsi kirándulás csak növelte az ünnepi hangulatot és 
lényegesen elősegítette a »Bund* ügyének terjedését és 
fokozatos népszerűsítését. Ilyen hitépítő s prot. tudatot 
ébresztő és fejlesztő közgyűlésekre volna nekünk is szük-
ségünk. 

Bennünket közelebbről Beyschlag előadása érdekel 
»a protestantismusról és a népiskolákról«, a melyet saját 
organuma nyomán, a hol az teljesen közölve van, ím a 
következőkben ismertetünk. Bismarck herceg a sadowai 
döntő ütközetet a tanítóknak tulajdonította, a büszke 
Anglia Németország gazdag iparát fejlett iskolaügyére 
vezeti vissza, a francia Cousin, a nagyhírű filozófus a 
német iskolában látja a kulturnemzetek mintaképét s annak 
éltető lelkét és erejét a keresztyénségnek tulajdonította. 
Különbség van előadó szerint a »tanítás* technikus s a 
»nevelés« erkölcsi fogalma között, mert erkölcsi fegyelem 
és jellemképzés nélkül a műveltség »észszerű bestialiiás-
sal* volna azonos. E nevelés célja : nevelni az egyént, 
mint erkölcsi személyt »für Zeit und Ewigkeit«, tehát 
a világ és az örökkévalóság számára. A sajátos értelem-
ben vett népiskola a protestantismus szellemi hatalmának 
szülöttje. Nagy Károly létesíti az első általános népiskolát, 
őt követik az Ottók udvari iskolái s a szerzetesi iskolák, 
a melyekben azonban *a latin tanítás s nem a nevelés« 
a fődolog. A humanismus nem törődött a népiskolával, 
mivel neki nem a keresztyén, hanem az antik klasszikai 
műveltség az ideálja. Az iskolázásba evangeliumi és nem-
zeti motívumokat Luther, Melanchton, Brenz, Bugenhagen 
s a többi reformátorok vittek be először. Különösen Lu-
thernek van nagy érdeme a népiskola körül. Luthernek 
legnagyobb pádagogiai alkotása a kis káté, ez a leg-

geniálisabb gyermekded tankönyv a jövendő népiskola 
számára.* Ebből indul ki a népiskola, s a Küsterből lesz 
a jövő elemi néptanító. Sajnos az orthodox epigonok kor-
szakában a káté betanulása volt a fődolog. A 30 éves 
háború e törekvéseket is megsemmisítette. Az egész újabb 
pádagogia, a ker. népiskola ideálja Comenius eszméiben 
gyökerezik. Spener és Francke voltak a követői. Az egész 
újabb pádagógia a német protestantismus müve, mert 
annak összes egvengetői és művelői: Commenius, Francke, 
Rachow, Pestalozzi protestánsok s tanaik a reformáció 
alapelveiben gyökereznek. A prot. népnevelés eszméinek 
és elveinek igaz megvalósítója a német prot. állam. — 
Beyschlag statisztikai adataiból, melyekkel előadását tá-
mogatta, kiemeljük a következőket: A 80-as években 
Németországban 100 emberre 127 °/0 analphabeta (írni-
olvasni nem tudó) esik; a prot. éjszakon Dánia 0'36, 
Svédország 0"4, a kath. országokban ellenben: p. o. Fran-
ciaország 15 Belgium 17'48, Ausztria 39%-kal szere-
pelnek. Belgiumban az állam legújabb klerikálizálása óta 
1881—1893-ig 17°/0-ról 38-ra emelkedett az analphabeták 
száma. A szegény prot. Einnország 100 lakosból csak egy 
analphabetát mutat, míg a gazdag olasz kulturáltam, a 
római egyház anyaországa 47-el szerepel. Szicíliában 
pláne 100 férfi lakosból 83, s 100 női lakosból 93 nem 
tud írni és olvasni. Facta loquuntur! Gyümölcseikről 
ismeritek meg őket, mint az írás mondja. Ismeretes, hogy 
IX. Pius pápa államháztartása hétszer többet fordított a 
börtönökre, mint a népiskolára, s 100 laikusból alig egy 
tudott az egyházi államban írni és olvasni, pedig ott 
33 lakosra egy papi személy is esett. Érdekesen világítja 
meg e kérdést Hűmmel-. »Mil biztosít a protestantismus 
a maga népeinek a római kath. egyházzal szemben ?« 
című művében. 

Jól mondja a fentebbi adatok tanulságaképen Beyschlag: 
A protestantismus az ember szellemi-erkölcsi önállóságát 
célozza, mert megigazító hite az egyén szabad lelki tette, 
a melyet az üdvigazságok ismerete nélkül képzelni sem 
lehet. A romanisinus ellenben hit alatt a fejletlen érte-
lemnek vak alávetését érti, mivel az egyház tana az ér-
telem s a lelkiismeret feláldozása fejében az egyénnek 
üdvösségét biztosítja. A protestantismus e világban él s 
az államban természetes szövetségesét látja, míg a pápás-
ság tagadja azt, s az államban csak vasallusát látja. 
Végül rátér Beyschlag előadása a ker. vallásoktatás kér-
désére, a miben a népiskolai nevelésnek és oktatásnak 
üterét és központját látja. Mert »ha a vallást kiküszö-
böljük az iskolából, annak nevelő erejét és hatását vágjuk 
el*. Mert az iskolai nevelés legfőbb ideálja »az örökké-
valóság beoltása a gyermek lelkébe*. Ma újból kitört az 
ősi küzdelem Róma s a német államok között a népis-
koláért. Ugy a protestáns, mint a r. kath. népnek az isko-
láért való küzdelmében szivébe kell vésnie saját nemzeti 
jövője érdekében azt az igazságot: »Tartsd meg a mid 
vagyon, hogy senki el ne vegye a te koronádat*. 

A »Bund« a maga közgyűlésén az örmény keresz-
tyének üldöztetése kérdésével is foglalkozott. Beyschlag 



fájlalja az európai ker. államok lágymeleg politikai maga-
tartását ez újabb Neró-i és Dioklecián-i üldözéssel szem-
ben. A kisázsiai és konstantinápolyi üldözések nerói ke-
gyetlenséggel s egy politikai talánynyal azonosak abban 
holt török birodalomban, a melyet a ker. nagyhatalmak 
politikai megegyezése tart fön még egy ideig. Az üldözött 
örmények érdekében Németországban clr. L>>psius kezde-
ményezésére egy általános segélyegylet' van alakulóban, 
a melyet a mi részünkről is csak üdvözölnünk lehet. Nem 
lehet eléggé hibáztatni, hogy a politikai sajtó mily két-
séges magatartást tanúsít ebben az ügyben. Csak mente-
getni és szépítgetni tudja ezeket az istentelen mészárlá-
sokat. Ám a mit az érdekek szerint iránvzódó politika 
és a megvesztegetett napi sajtó elmulaszt, pótolja ki a 
keresztyén felebaráti szeretet fokozott egyháztársadalmi 
tevékenysége. Azok a lemészárolt, hajlékaiktól megfosztott 
elárvult keresztyének nekünk evangeliumi keresztyéneknek 
a legközelebbi elvtársaink és felebarátaink. Az őskeresz-
tvének maradványai, úgynevezett »Tamás-keresztyének«, 
kik nem állanak sem római pápás alapon, sem a görög-
keleti egyház főnöksége alatt, hanem az evang. keresz-
tyének testéből való test, véréből való vér. Németországon 
lelkes társadalmi akció indult meg az örmény és svr ül-
dözöttek sorsának enyhítésére. Nem lehetne nálunk is 
tenni valamit ezekért a szegény hittestvérekért?! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 
** Klassz ikus Arany Biblia cím alatt fényes dísz-

munka van sajtó alatt. Pápás theologusok írják és adják 
ki. A mű két folio kötetből fog állani. Az első kötet, mely 
az üdv ó-szövetségi történelmét, Izráel viszontagságos éle-
tét adja, a Szentírás elbeszélése szerint, a modern kutatás 
vívmányainak felhasználásával Dedek Crescens Lajos; a 
második kötet, az új szövetséget és Jézus Krisztus életét, 
Iíock János írta. Szerzők a művelt nagy közönség fejlett 
igényeinek óhajtanak e biblikus művel eleget tenni. Az 
első kötethez Vaszary Kolos hercegprímás, a másodikhoz 
Csúszka György kalocsa-bácsi érsek írt előszót. A három 
színben nyomott díszmunkához, melynek címlapja mintegy 
10 színt tüntet fel s a legszebb Corvin-kódex után ké-
szült, 126 színes műmelléklet és igen gazdag kivitelű 
családi krónika járul. A műmellékletek Rubens, Rem-
brandt, Michelangelo, Carlo Dolci, Champagne, Veronese 
és a többi klasszikus műveit mutatják be hű és igaz má-
solatokban. Az első kötet még karácson előtt jelenik meg. 
Ára kötetenként 75 frt, de megrendelhető 3 frtos havi 
részletekben is. — Érdekes jele az időknek, hogy a római 
katholicizmus is kezdi megbecsülni az Isten igéjét. 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténetéből » most a kiadóhivatal, Lampel Róbert (Wodia-
ner F. és fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedése a 48 ik 
füzetet küldte be hozzánk. Ez történelmünk azon neveze-
tes korszakát tárgyalja, mely az 1608. évi bécsi békében 

találja befejezését, vagyis Bocskay felkelését, Rudolf király 
uralkodásának utolsó éveit, s utóda, II. Mátyás trónralép-
tét. A füzetet műmeléklet gyanánt Zrínyi Miklósnak, a 
költőnek és jeles hadvezérnek arcképe és számos szöveg-
kép díszíti. 

** Mustármag Naptár címmel új vallásos naptárt 
szerkesztett és adott ki Budapesten Gladischef.<ky Károly 
ref. lelkész. A népnek van szánva, mit rendkívül olcsó 
ára is (15 kr.), tartalma is mutat. A tartalom irodalmi 
része határozottan vallásos, positiv keresztyén szellemű 
és elég változatos. S ez a naptár jó oldala. Hanem az 
irálya nem népies, nem magyaros, nem a népnek való. 
Ezen jövőre segíteni kell, mit ha megtesz, vagy meglétet 
a szorgalmas szerkesztő, naptárja az olcsó árt tekintve, 
bizonyosan nagy kelendőségre emelkedik népünk körében. 
Ugyancsak Gladischefskynek »Der Glaubensbote* című 
naptára az idén már I l l ik évfolyamban és nagyon gaz-
dag tartalommal jelent meg. 

E G Y h á z. 
Lelkész ava tás volt e hó 18-ikán a Kálvin-téri 

templomban, hol Szász Károly dunamelléki püspök a fő-
jegyző és az esperesi kar közreműködésével 10 új lelki-
pásztort avatatott fel a lelkészi hivatalra. Az ünnepélyes 
szertartást megelőzőleg Haypál Benő budapesti lelkész, 
maga is egyike a fölavatandóknak, tartotta az alkalmi 
imát és beszédet. Imája gyönyörű volt : erőteljes, magas-
szárnyalású és kenetes. Beszédében dicséretre méltó a sok 
szép gondolat s a zamatos bibliai stílus; de szerkezete 
kissé laza volt, főeszméje nem domborult eléggé ki. Az 
ünnepély alkalmából a közönség zsúfolásig megtöltötte a 
templomot. A felavatott lelkészek és az avatásnál sze-
repelt esperesek szokás szerint a püspök vendégei voltak. 

Az amerikai magyar református egyházmegye 
minap választotta meg első tisztikarát. A gyülekezetek 
presbyteriumai által beadott szavazatok megvizsgálására 
és felbontására a new-yorki egyház lelkésze és gondnoka 
kérettek fel, kik felbontván a szavazatokat, azokból kitűnt, 
hogy esperessé Ferenczy Ferencz pittsburgi lelkész, főgond-
nokká Nyilray Emil new-yorki tekintélyes könyvkeres-
kedő, jegyzővé Kalassay Sándor montcarmeli lelkész, 
pénztárnokká Szabó Pál (világi) Bridgeportról. ellenőrré 
Dókus Gábor norwalki lelkész választattak meg a gyüle-
kezetek egyhangú szavazatával, a mi szép jele a közbi-
zalomnak. Az egyházmegyei tisztikar rögtön összekötte-
tésbe lép a hazai egyet. ref. egyház legfőbb hatóságával, 
a konventtel, hogy szerves kapcsolatot létesítsen a két 
egyháztest között. Az összes amerikai ref. magyar lelké-
szek különben már előzőleg közmegállapodás következ-
tében tartalmas nyomtatott memorandumot terjesztettek 
a konvent elé, melyben föltárják bajaikat, egyben előmu-
tatják az orvoslás módjait is. Az amerikai magyar sajtó 
kivétel nélkül nagyon melegen, az angol és német egyházi 
lapok szintén igen rokonszenvesen üdvözlik a ref. magyar-



ságot az egyházi élet terén tett ezen hatalmas és nagy-
fontosságú lépése alkalmából, melynek úgy egyházi, mint 
nemzeti lekintetben nagy jelentősége van. 

A t i szántú l i egyházkerü le t november 3-ára ki-
tűzött őszi közgyűlését a bekövetkezett képviselőválasz-
tások miatt november hó 19-ére halasztotta. Ez alkalom-
mal fogják beiktatni díszes tisztségébe gróf Degenfeld 
József megválasztott főgondnokot. Ekkor teszi le az esküjét 
a debreceni kollégium négy új rendes tanára, (Ferenczy 
Gyula, Helle Károly, dr. Peczkó Ernő, Török Péter), kik 
már előzőleg megtartják székfoglató értekezéseiket. 

I S K O L A . 

A sárospataki theol. akadémiai ifjúság a na-
pokban alakította meg segélyegyletét a következő ered-
ménynyel: Elnök: Nagy Béla III. th.; alelnök-ellenőr 
Hódossy Lajos III. th.; pénztárnok: Teled,y Bertalan III. 
th . ; jegyző: Kovács látván III. th.; könyvtárnok: Geche 
Lajos IV. th. A segélyegylet, melynek kebelében a mult 
év folyamán sajnálatos egyenetlenkedések fordultak elő, 
melyek visszafejlesztő hatást gyakoroltak az egyletnek 
úgy belső, mint külső munkásságára : ez évben reményekre 
jogosító föllendülésnek indult, úgy annyira, hogy az egy-
let a theol. ifjúságnak egy, már nagyon régen ápolt ter-
vét is a megvalósulás stádiumába juttathatta. A legköze-
lebbi segélyegyleti gyűlésen a theol. ifjúság egyértelműleg 
kimondotta az egylet kebelében létesülendő theologiai 
önképzőkör alakítását, a melynek létrejöveteléért már régi 
idők óta hasztalan küzdöttek az ifjúság vezetői. A gyűlés 
az alapszabályok kidolgozására bizottságot küldött ki. Ezzel 
kapcsolatban a segélyegylet egy más fontos és igen élet-
revaló mozgalmat is megpendített. Kimondatott ugyanis, 
hogy a sárospataki theol. ifjúság jelen évtől kezdve állandó, 
benső összeköttetést láván föntartani hazánk prot. theol. 
akadémiáinak ifjúságával, ismerkedő és tanulmány-utak 
rendezése által. Sorra látogatná az ifjúság p. o. Budapest, 
Eperjes, Debrecen, Pápa, Kolozsvár, stb. theol. ifjúságait, 
kiket aztán viszont meghívna magához Sárospatakra. Nagy 
horderejű dolog volna hazánk jövendő lelkipásztorainak 
ez a barátságos ismerkedése és összetartása, melyre, kü-
lönösen napjainkban, múlhatatlanul nagy szükség van. 
(L zs. b.) 

A tiszántúli egyházkerület tanügyi bizott-
s á g a f. hó 15. és 16-ik napjain tartotta gyűlését Kiss 
Áron püspök elnöklete alatt. Az újjászervezett bizottság-
nak ez volt első gyűlése, melyen résztvettek az egyház-
kerület képviselői, a debreceni főiskola minden szakának 
küldöttei s a vidéki középiskolák képviseletében a szat-
mári főgimn. igazgatója, a másik enemű képviselő elma-
radt A gyűlés első délelőttjét Joó István, középiskolai 
felügyelő jelentése foglalta el. E jelentés behalólag tár-
gyalta és egy ügybuzgó hivatalnok égő szeretetével adta 
elő a kerület 10 gimnáziumának és két leánynövelő inté-
zetének állapotát. E jelentés a bizottság előtt az iskolák 
képét teljesen kidomborította s alapul szolgált a további 
discussióknak. Joó István jelentése és indítványa kapcsán 

a bizottság egy kerületi tanár ellen a fegyelmi eljárást 
megindítani javasolta. Dóczi Imre, debreceni főgimn. igaz-
gató jelentéséből kifolyólag a bizottság jelentős és messze 
kiható lépésekre határozta el magát. Hogv a főgimnázium 
ismert túltömöttségét megakadályozza s elejét vegye annak, 
hogy még debreceni ref. szülék gyermekei is kimaradja-
nak a gimnáziumból (mint tavaly és az idén), a bizottság 
az egyházkerület előtt hathatósan indítványozza, hogy az 
ötödik osztály mellé egy második, az első osztály mellé 
pedig egy harmadik parallel osztályt halaszthatlanul állít-
son fel, s e célból 3 új gimn. tanszéket szervezzen. Az 
osztályok elhelyezésére a kollégiumban jövőre lesz hely, 
mert az elemi iskolákat, melyek már csak zsellérszálláson 
vannak, kiköltöztetik az addig felépítendő új központi 
fiiskolába. Szóba jött továbbá a főiskolai tanárok fizeté-
sének oly módon való rendezése, a mint azt a kollégium 
központi volta és történeti tradíciói, de meg legfőképen a 
változott viszonyok megkövetelik. Manapság úgy áll a 
dolog, hogy e tekintetben az államsegélyben részesülő 
vidéki gimnáziumok is egymásután hagyják el az ősi fő-
iskolát, nem is említve az állami tanítóképzőintézetek és 
kir. jogakadémiák tanárainak a kollégiumi e szakon mű-
ködőkénél sokszorosan előnyösebb javadalmazását. Innen 
van aztán, hogy a debreceni főiskola minden szakon 
megszűnt vonzerőt gyakorolni a vidéki jobb tanerőkre, s 
hogy általán az utóbbi időkben az üres tanszékekre meg-
döbbentően csekély számú pályázók jelentkeztek. A bizott-
ság a tanári javadalmazások korszerű rendezését sürgős-
nek mondotta ki. Meggyőző bizonyítékokkal küzdött e 
javaslat mellett különösen Mitrovics Gyula és lelkes fel-
karolással Széli Kálmán esperes. A debreceni főgimn. 
igazgató mellé az irodában egy esküdt felügyelősegédet 
kiván adatni a bizottság a tanári kar idevágó javaslata 
szerint. — Végül megbízta Csiky Lajos theol. tanárt, 
hogy írjon egy »Egyház szertartástant», melyet a kerü-
leti gimnáziumok, leányiskolák s tanítóképezdék nö-
vendékei használnak, s mely magában foglalja egyház-
szervezetünk és törvényeink rövid ismertetését. A hasznos 
könyv, ha a kerület szankcionálja, a miben kétség nincs, 
úgy tudjuk, rövid idő alatt meg fog jelenni. Ez ügyben 
különben még kikérik a gimnáziumi vallástanárok véle-
ményét is. 

egyesület. 
Budapesti református ifjúsági egyesületünk 

minden csütörtökön este fél 8 órakor összejövetelt tart 
a ref. theologia nagytermében (Kálvin-tér 7 , I. emelet, 
hátsó lépcső). Rendkívüli összejövetel lesz november 2-án, 
hétfőn este fél 8-kor a theologia nagytermében, a mikor 
Fermaud Károly úr s gróf Bernstorff úr is megjelennek. 
November 9-től 14-ig, mint az ifjúsági egyletek ünnepi 
hetében, mindennap este fél 8-kor lesz összejövetel. Tár-
gyak : 1. A ker. élet hiánya. 2. a ker. élet kezdete. 3. Az 
élet gyarapodása. 4. Az élet gyümölcsei. 5. Az élet ter-
jedése. tí. Az élet kezdőjének, a Jézusnak hirdetése. Az 
egyesület a theol. körrel együttesen f. évi október l l -én , 
szombaton este. fél hét órakor a Kálvin-téri templomban 
reformációi emlékünnepélyt tart, melyen Szotyori Nagy 
Károly, Bocsor Lajos, Haypál Benő, Danóczy Antal, 
Kuliffay László, Szabó Aladár és Makláry Károly mű-
ködnek közre. 



A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület minden hétfőn 
d. u. fél 4 órakor varró-órát tart a Baldácsy-teremben 
(Kálvin-tér 7., saroklépcső, II. em.), a melyet rövid biblia-
magyarázat és ima zár be s a melyen az egyesületbe 
belépni kivánók szívesen láttatnak. Különösen felhívjuk a 
a figyelmet a november 2-án, hétfőn d. u. fél 4 órakor 
tartandó összejövetelre, a mely szeretetvendégséggel végződik 
s a melyen külföldi vendégeink is lesznek. Kéretnek a 
tagok, hogy minél teljesebb számban jelenjenek meg. Ado-
mányokat a szeretetvendégségre szívesen fogad el az egye-
sület pénztárosa, Szőts Farkasné (IX. ker., Pipa-utca 23.). 
November 8-án, vasárnap d. e. 10 órakor gyűjtést rendez 
az egyesület a Kálvin téri reform, templomban, a hol ez 
alkalommal Papp Károly lelkész prédikál. Kéretnek a ta-
gok, hogy ismerőseiket buzdítsák az adakozásra és minél 
többeket hívjanak meg ez alkalomra. 

A Luther -Társaság e hó 21-ikén tartotta rendes 
közgyűlését; előző nap a választmány ülésezett. A köz-
gyűlést Zsilinszky Mihály elnök nyitotta meg tartalmas 
beszéddel, melyet élénk tetszéssel fogadott az eléggé láto-
gatott közgyűlés. Arról beszélt, hogy a protestantismus és a 
protestáns papság mily nagy szolgálatott tett a múltban 
s van hivatva tenni a jelenben a nemzeti irodalomnak. 
A keresztyénség valláserkölcsi erőivel kell megnemesíte-
nünk az irodalmat. Majd Bognár Endre tett jelentést a 
Társaság és az igazgatóválasztmány mult évi jelentéséről. 
A Társaságnak van 443 tagja, 18-al több, mint az előző 
évben. Vagyona 10,070 frt és 162 frt tagdíjhátralék és 
8170 frt 41 kr. értékű könyv. Az igazgatóváiasztmány 
indítványa, hogy a Társaság kérje fel az egyetemes gyű-
lést, hogy egy hivatalos lap kiadását anyagi segélylyel 
előmozdítsa, hosszas vita után pártolólag terjesztetett fel 
az egyet, konventre. Az indítványt támogatta Zsilinszky, 
Radó, Perlaky, stb.; ellenezte Szeberényi, Solcz Ödön, 
Veres József. A kiadványokról szóló jelentés kapcsán 
Szeberényi a kolportázs szervezését sürgette, Gyurátz, Zsi-
linszky, Bodiczky azt hangsúlyozták, hogy a buzgó lelki-
pásztor a legtermészetesebb és legjobb kolpoltör. A jövő 
évi kiadványok sorába felvették egy magyar és tót nyelvű 
Melanchton-életrajz kiadását, értékesítés végett átvették 
Török József Luther-életrajzát. Elhatározták továbbá, hogy 
az »Evangelische Glocken« és az >Ev. Népiskola* című 
lapok segélyét, amazét 200 frtra, ezét 100 írtra fölemelik, 
míg Veres József, kinek »Ev. Egyház és Iskola* című 
lapja a mult évben 200 frt segélyben részesült, folyamod-
ványát az ülés folyamán visszavonta. Az ülésen élénk 
hangulat uralkodott, de az ág. hitv. ev. egyház belső baja, 
a politika, itt is erősen kiérzett a felszólalálosokból és vi-
tatkozásokból. 

különfélék. 
* Személy i hírek. Antal Gábor dunántúli püspököt 

mult vasárnap iktatták be nagy ünnepséggel komáromi 
új lelkészi állásába. — Az igazságügy miniszter a buda-
pesti országos gyűjtő-fogház ref. lelkészévé.Szász Gusztáv 
kúnhegyesi segédlelkészt nevezte ki. — Az ácsi gyülekezet 
lelkipásztorává szavazattöbbséggel Kelemen János köm-
lődi lelkészt választotta a gyülekezet. — Budapesti ref. 

főgimnáziumunknál a Szádeczky Gyula távozásával meg-
üresedett tanszék számtani óráinak helyettesítésével Szá-
deczky Béla oki. segédlelkészt és tanárjelöltet bízta meg 
az igazgató-tanács. — Szentmiklósy József tisza-vezsenyi 
segédlelkészt Rákóczy község újonnan szervezett refor-
mátus gyülekezete meghívás útján egyhangúlag rendes 
lelkipásztorává választotta. — A vallás- és közoktatási 
miniszter Simon Géza karczagi főgimnáziumi tanárt szer-
ződéses jogon a máramaros-szigeti főgimnázium rendes 
tanárává nevezte ki. 

* Theologiai m. tanár i v i z sgá la t volt e hó 22-én 
a budapesti theologiai akadémiában. Marton Lajos buda-
pesti vallástanár állott a vizsgáló bizottság előtt, mely 
Szász Károly, később Szilády Aron elnöklete alatt Baksay 
Sándor és Ádám Kálmán egyházkerületi megbízottakból 
és a theol. akadémia rendes tanáraiból állott. Marton az 
ó- és új-szövetségi exegeticat választotta szakcsoportul s 
írásbeli dolgozatul »Ruth könyve* című tanulmányát nyúj-
totta be. A dolgozatot a két biráló komoly tanulmányra 
valló, figyelemreméltó munkának nyilvánította, minek alap-
ján másfel órán át szóbeli kolloquium tartatott a jelölttel, 
kinek talpra esett feleleteit, s tételei védelmezésében ki-
fejtett alapos imereteit, az ó- és új testamentumból 
ex abruptó tett fordításait általános elismeréssel fogadta 
a vizsgáló bizottság és a nagyszámú hallgatóság. A jeles 
fiatal embernek, ki intézetünkben elsőül szerezte meg a 
magántanári szabadalmat, e helyen is szívesen gratulálunk. 
Stromp László, pozsonyi akad. theol. rendkívüli tanár 
f. hó 23-án az egyetemes theol. tanárvizsgáló bizottság 
jelenlétében fényesen sikerült tanári vizsgát tett a böl-
cselettörténetből s a neveléstanból. Egyik szakértekezését 
»Kant vallásbölcseletéről*, a másikat »Apáczai Cseri Já-
nosról, mint pádagogusról* készítette. A vizsgálat, melyen 
br. Prónay Dezső elnökölt, a püspöki és theol. tanári kar 
s nagyszámú konventi tag jelenlétében folyt le. A fel-
ügyelő lelkes szavakkal üdvözölte az exegetikai és törté-
neti irodalom terén már is előnyösen ismert tanárt. Gra-
tulálunk. 

* Vendégek a külföldről. Gróf Bemstorff Berlin-
ből s Fermaud Károly ür Genfből, az evangeliumi moz-
galmak kiváló munkásai okt. 29-én Budapestre érkeznek 
(Deo volente). Fogadtatásukra okt. 30-ikán, péntek este 
fél 8-kor, az ág. ev. egyház dísztermében a magyar és 
német ifj. egyletek összejövetelt rendeznek, a melyen ének 
és ima után Szilassy Aladár pénzügyi biró s Gladi-
schefsky Károly lelkész üdvözlik vendégeinket, a kik szin-
tén tartanak rövid beszédeket. — Kérjük fővárosi olva-
sóinkat, hogy e bennünket megtisztelő látogatást viszo-
nozzák méltó fogadtatással és jelenjenek meg vendégeink 
fogadására minél nagyobb számban. 

* Kérelem. Minthogy képviselőválasztási röpirat-
gyűjteményemet csakis egyesek szívességének igénybevé-
tele mellett gyarapíthatom: bizalommal fordulok e lap 
t. olvasóihoz azzal a kérelemmel, szíveskedjenek a mos-
tani vagy régebbi képviselőválasztási mozgalmak alatt 
nyomtatásban, önálló alakban megjelent röpiratokat, pro-
gramra- és beszámoló beszédeket, kortes-verseket, kiált-
ványokat összeszedni és — saját költségemre — nekem 
Sárospatakra megküldeni. Nem mulaszthatom el egyszers-
mind ebből az alkalomból szives köszönetemet nyilvání-
tani mindazoknak, kik kegyesek voltak gyűjteményemet 
már eddig efféle nyomtatványokkal gyarapítani. Sáros-
patakon, 1896. okt. 6. Ballagi Géza. 
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I. 

Az a kultuszpolitika, melyet Wlassics Gyula 
kultuszminiszter csáktornyai választói előtt nagy 
vonásokban a kormány politikájaként feltüntetett, 
nagyon közelről érinti ós érdekli a hazai pro-
testáns egyházakat is. Ennek a politikának álta-
lános vezérelvét ekként formulázta a tettvágyó 
miniszter : »Minden igyekezetem az, hogy állam 
ós egyházak karöltve' működjenek a közös célok 
elérésére és mindegyik nagy erkölcsi testület a 
külön rendeltetés által megszabott külön célját 
zavartalanul valósíthassa meg. Az országgyűlés 
szine előtt sokszor ós bővebben kifejtettem, hogy 
az igazi magyar kultuszpolitika nem az állam és 
egyház szétválasztása. Nem ugyanis abban az érte-
lemben, hogy az állam ós egyházak kölcsönösen 
az indifferentizmus álláspontjára helyezkedjenek. 
Csupán az állami ós egyházi dologi hatáskörök 
szótválasztása volt és marad a vezérlő elv, mi 
egészen mást jelent, mint az állam ós egyház 
merev szótválasztása. A magyar állam előtt nem 
közönyös a vallásosság, sőt fennállásának leghatal-
masabb biztosítékát, minden világi törvénynél 
nagyobb erejét az igaz, őszinte, a szabadság tiszta 
levegőjében fakadt önkéntes vallásosságban látja. 
Segítségére is megy minden történelmi egyházunk-
nak, melyek jó ós balsorsban több vagy kevesebb, 
erősebb vagy gyöngébb szállal alkotmányunk és 
az egyházak alkotmánya szerint mindig össze 
voltak nőve a magyar állammal. E vezérelvhez 
híven a magyar állam az egyházak vallásos és kul-
turális intézményeinek fejlesztésére gondot is fordít.a 

Ezt a helyes, mert a történeti fejlődés által 
igazolt vezérelvet közelebbről két téren szándé-
kozik érvényesíteni a miniszter, a mennyiben 
azt igéri, hogy a lelkészek anyagi ellátásának 
és szellemi képzésének két nagy fontosságú kér-

désében állami segítséget nyújt minden történel-
mi egyházunknak. ígéretét ekként fejezte ki: 

»A mily igazságos és móltányos, hogy a 
római és görög katholikus lelkészek illetményei 
rendez tessenek , ép oly igazságos és méltányos, 
hogy az összes hazai bevett vallásfelekezeteknek a 
tisztességes megélhetés a lelkészek számára biztosit-
tassék. E tárgyban törvényjavaslatot dolgoztam ki, 
melynek alapelveihez már a minisztertanács is 
hozzájárult. E törvényjavaslat a méltányosság ha-
táráig a lelkészi illetmények kiegészítéséről 
gondoskodik. E nagyfontosságú reformkérdéssel 
majd, ha törvényjavaslat alakjában a nemzet szine 
előtt lesz, minden oldalról lehet, sőt kell is be-
hatóan foglalkozni, egyet azonban már ma jelzek, 
hogy nem egyszerre terheljük meg vele az állami 
költségvetést , ele 10 év alatt fokozatosan úgy 
kívánjuk végrehajtani, hogy minden magasabb 
theologiai intézetet végzett léikész három év alatt 
legalább 600 és 10 év alatt legalább 800 frt jöve-
delemmel bírjon. Igen természetes ós ezt már itt 
kivánom hangsúlyozni, hogy az egyházak auto-
nómiájának tiszteletben tartásával ugyan, ele a 
törvénynek teljes biztosítékot kell felállítani arra 
nézve, hogy az oly lelkészek, a kik a magyar 
állam vagy az erkölcsiség ellen vétenek, az ál-
lam segítségére igényt nem tarthatnak, illetve 
igényüket elvesztikcc. 

»Nagy fontosságúnak tartom a papképzés kér-
dését, melyet a legilletékesebb oldalról a buda-
pesti egyetem rektora részéről csak a napokban 
hallottunk az egyetemi év ünnepies megnyitása 
alkalmából úgy felállítani, hogy ezzel az illeté-
kes tényezőknek most már a legbehatóbban kell 
foglalkozniok. En már az országgyűlésen egyik 
vagy tán több felszólalásomban is kifejtettem 
azt az álláspontot, a mi egyébiránt báró Eötvös 
József törvénytervezetében nyert részben kifeje-
zést, hogy módot kell nyújtani minden bevett val-
lásnak, hogy papjaik a legfelsőbb, egyetemi képzés-
ben is részesülhessenek. De viszont úgy az egye-



temi theologia, mint a püspöki megyék szemi-
náriumi oktatásának színvonalát is emelni kell. 
Itt az ideje, hogy tantervük ós tanulmányi ren-
dűk a mai kor fokozottabb igényeivel összhang-
zásba hozassanak. Nem kétlem, hogy az egyházi 
főhatóságok első sorban hordozzák szivükön, 
hogy minél vallásosabb, de egyúttal minél mű-
veltebb lelkészek hirdessék a vallás tanait, mert 
csak így lehet a pap igazán lelkipásztora, atyja, 
tanácsadója híveinek. De csak így veszi is körül 
nem csak híveinek, de mindenkinek tisztelete 
és becsülése«. 

A kultuszminiszter eme terveit elvileg ós 
általánosságban bizonyára minden protestáns em-
ber csak helyesléssel fogadja. Nagyon is itt már 
az ideje annak, hogy az állam bőkezűségéből 
fényesen dotált uralkodó egyház mellett végre-
valahára a protestáns egyházak is kiemeltesse-
nek ama sanyarú és mostoha helyzetből, melybe 
őket a százados nemzetellenes idegen politika s a 
vallási türelmetlenség egyesült erővel lenyomta. 
Nagyon is ideje már annak, hogy az 1848. évi 
törvényekben megígért s azóta sokszor megis-
mételt teljes viszonosság ós tökéletes jogegyenlő-
ség ne csak a papiron figuráljon, hanem kor-
szerű intézményekben és alkotásokban megfelelő 
testet öltsön. A papirosra írt elvek intézményes 
alkotások nélkül édes-keveset érnek. 

A miniszter nyilatkozata közelebbről két 
mezőt jelöl ki, melyeken a felekezetközi kiáltó 
aránytalanságoknak, ha nem is megszüntetését, 
de legalább mérséklését tervezi a kormány. Ezek: 
a lelkészek ellátásában ós képzésében nyújtandó 
állami segítség. 

A lelkészi fizetések állami kipótlása, a minisz-
ter nyilatkozata szerint, immár törvényjavaslat 
alakjában ki van dolgozva, s alapelveihez a mi-
nisztertanács is hozzájárult. E szerint a kormány 
10 év alatt fokozatosan úgy szándékszik »a ter-
vet végrehajtani, hogy minden magasabb theo-
logiai intézetet végzett lelkész három óv alatt 
legalább 600 ós 10 óv alatt legalább bOO forint 
jövedelemmel bírjoncc. 

Sajnáljuk, hogy a miniszter ebben a vitális 
kérdésben több pontot homályban hagyott, s 
ezzel a dolog megvalósulása iránti bizalmunkat 
nem igen növelte. Homályos az időpont: honnan 
kezdődik a három ós mikor telik ki a 10 esz-
tendő? A kápláni szolgálattól amaz s a paro-
khusi szolgálattól emez? S vájjon korpótlék-fóle 
lesz-e a 600 forintnak 800 forintra emelkedése? 
Nem tudjuk. De még kevósbbó tudhatjuk azt, 
mikor fog ez az új tervezet törvónynyó válni és 
életbe lépni? Mert ne feledjük s ne feledje kü-
lönösen a kormány, hogy itt igazán periculum 
est in mora, s hogy bis clat, qui cito dat, De 

még homályosabb az a módozat, a mint a 600, 
illetve 800 forintos kongrua kiegészítését tervezi 
a vallásügyi kormányzat. A protestáns egyházak-
nak mind történelmi multjok, mind hazafias ós 
kulturális szolgálatjok, mind alkotmányos, nyilt 
egyházszervezetök megköveteli, hogy a lelkészi 
illetmények kiegészítése a prot. egyházszervezet 
természetének megfelelőleg, az egyházi főható-
ságnak autonom rendelkezésére bocsáttassék. Ez 
annyira természetes, hogy emlegetni se kellene, 
ha a legutóbbi példa arról nem tanúskodnék, 
hogy a dolognak más rendje is lehetséges. 

Végül mi azt is sajnáljuk, hogy a kiegészí-
tés csak 800 forintig van tervbe véve. Mert ha 
a római kath. családtalan lelkészek kongruája 
csak 600—800 forintra van tervezve, az még 
hagyján; magános ember csak eltengődik belőle 
valahogy; de azt már teljességgel nem tudjuk 
helyeselni, hogy a mi családos, s rendszerint 
nagy családdal megáldott lelkészeinknek is csak 
800 forintos kongruát akarnak biztosítani a ve-
zető kormányférfiak. Aztán talán azzal is számot 
kellene vetni az intézőknek, hogy az a tervezett 
fizetési minimum ha hat ós nyolc száz forint falun, 
teljességgel nem annyi értékű városon, s pláne 
egyes drágább vidéki városokban. Tessék csak 
elképzelni a pozsonyi, szabadkai, temesvári, bras-
sói, pécsi, nagykanizsai meg szombathelyi ref. 
lelkészt a maga 600—800 forintra följavított 
fizetésével, mily vékony existentia lesz ezeknek 
az állásuk akkor is. Ez így nem lesz alapos és 
nem lesz igazságos rendezés; ezzel nem bizto-
sítjuk lelkészeinknek a tisztességes megélhetést; 
ezzel nem szüntetjük meg a protestáns papság 
nyomasztó ínségét s nem űzzük ki házaikból a 
megélhetés sötét gondját. Sokszor foglalkoztunk 
már e kérdéssel, mindig hangsúlyoztuk, most is 
ismételjük, hogy a 800 forintos kongrua mai 
nap már nem elég egy művelt családnak még 
a legszerényebb megélhetésre sem. 

Azért hát ismételten kérjük mind az orszá-
gos kormányt, mely a lelkészi illetmények állami 
kipótlásával, úgy látszik, komolyan kezd foglal-
kozni, mind az egyházi kormányzatot, melynek 
informatiói és felterjesztései e tekintetben első 
sorban irányadók: ne elégedjenek meg e nagy-
fontosságú kérdés ily szegényes rendezésével. 
Nyúljanak mélyebben bele a dolog érdemébe, 
törekedjenek maradandóbb becsű, gyökeresebb 
reformra. Rendezzék alaposabban a lelkészek 
fizetési minimumát. A jól rendezett kongrua-ügy 
volna a legszebb betetőzése, valóságos koronája 
az egyházpolitikai reformnak. 

Sz. F. 



Sötét pontok. 
— Levelek a szerzetességről. — 

IV. 
Mult levelemnek épen a végén voltam már, midőn 

egy szomorú hír félbeszakította soraimat. Messze földről, 
idegen országból érkezett és annyi volt benne, hogy P. B., 
ki oda üdülni ment, öngyilkossági kísérletet követett el. 
Képzelheti meglepetésemet. Mintha a sors is odaállt volna 
mellém, hogy pecsétjét ráüsse soraimra. B. szeretett ba-
rátom volt — és szerzetes, a legszánandóbb és legjobb 
emberek egyike, kiket valaha ismertem. Érzékeny, finom 
kedély, ki már régóta leroskadóban volt láncai alatt; örö-
kös tépelődésnek és kétségbeesésnek áldozata, ki gyötrel-
mei elől hiába menekült a tudományokhoz. Zseniális 
szellemével sikertelenül kereste a kibontakozás út ját ; teste, 
idegzete elsorvadt a véget nem érő küzdelemben, s most 
ott fekszik i f jan, megsemmisülve — az idegenben. 

Lát ja , ilyen forrásokból merítem gondolataimat. 
Nem, mintha az irodalom idevágó eszméi ismeretlenek 
volnának előttem. Azok azonban szinte kivétel nélkül a 
már említett »dialektikai egérfogó*-hoz tartoznak, vagy 
hiú ábrándozások, minőket némely költőknél lehet találni. 
Mennyi »zárdai idyll* jelent meg a sentimentalismus ó t a ! 
Mennyit ábrándoztak szent magányról, a hol béke, fele-
dés száll a fájó szívre, mint a ha rma t az aszú mezőre! 
Szegény emberek, nekik a zárdai életről fogalmuk sem 
volt. Mondhatom önnek : kialudt szívnek édes lehet ott ; 
érzőnek, lángolónak csak nagyobb pokol. A kik túl van-
nak a forrongás évein, a kifáradtak, az elfásultak ám 
menjenek oda ; de a kik még remélni tudnak, a kikben 
lobog a vér, a kikben még fölébredhet a vágy egy csöpp 
szeretet után, azok kerüljék ezeket a helyeket. 

Nem elképzelni kell a zárda életét, nem is fölülete-
sen bekukkantani a szentelt falak közé. Utoljára is senki 
sem viszi lelkének szentélyét szívesen a világ elé; min-
denkiben van egy csepp »családi érzés*, hogy a mi bent 
történik, a pletyka szárnyára ne bocsássa. De ha teheti 
valaki, hatoljon belé, igyekezzék egy pillantást vetni az 
áldozatok szivébe, a cifra kulisszák közé. Óh, akkor látni 
fogja, a mit én lá t tam, a mélységes elkeseredésnek oly 
tömegét, a melyhez foghatót az életben csak ritkán ta-
lálni. Sehol annyi sötét lelket, mint i t t ! Vannak ambició-
zus szellemek, kik hiába küzdöttek, hogy megfelelő helyet 
foglaljanak el az életben, és az uralkodó klikkek irigysége, 
a főnök rossz indulata folytán, legjobb esetben a regula 
kényszerénél fogva, elvágattak céljoktól; másokban ép 
akkor lobbant föl az érzés, mikor már minden késő volt; 
szivök egy csepp szeretetre, a családi élet egyszerű bol-
dogságára vágyik, de reménytelen, üres és rideg nekik 
minden . . . A harmadiknak baja egészen más, ez a tár-
saság áldozata. Egy sereg különböző korú, lelkületű, meg-
győződésű, törekvésű ember áll előttünk összezsúfolva. 
Ön elhiheti nekem, hogy sehol, de sehol nem tör ki köny-
nyebben az egyenetlenség, mint ezek közt a már élet-

módjuknál fogva ideges teremtmények közt, kik amúgy is 
sokkal közelebb vannak szorítva egymáshoz, sokkal job-
ban ismerik egymás hibáit, semhogy valami szörnyen 
tisztelnék egymást. Vegye ön hozzá, hogy az érzékeny 
kedély minden határ t tízszeresen fog fel. mindenre tíz-
szeresen r e a g á l ; ne feledje, hogy a kinek a szive fáj, a 
szerencsétlen mindenben haj landóbb az árnyoldalai föl-
fedezni, semmint a jó t : akkor érteni fogja az örökös ellen-
ségeskedést, mely a boltívek alatt dúl, a mely annál ször-
nyűbb, annál keserűbb, mivel a feleknek folyton érintkez-
niük kell, folyton látniok egymás arcát. Névleg tudnék 
önnek szerzeteseket felsorolni, a kiket ez a folytonos küz-
delem, ez az örökös keserűség az őrület kar ja iba — dio-
komániába — sodort, s a kik az emberiség legszerencsét-
lenebbjei közt nyomorultan végezték életöket. Hiszen van 
küzdelem másutt is, fogja ön mondan i ; az élet sok össze-
ütközést mutat. De ott a küzdő felek a nappal harcai 
után szétválhatnak, kiki hazatér haj lékának csendjébe, s 
ha nem mindenkit vár is ölelő kar, hű sziv, mely meg-
osztja szenvedését, s gyöngéden a részvét enyhítő cseppjét 
hullatja szivére, mindenki kereshet kört. a melyben otthon 
érzi magát. Itt mindez hiányzik, s a remény is kizárva, hogy 
egykor hiányozni nem fog. »Viseljétek egymás terheit*, 
mondja az í r á s ; igaza v a n : folyton görnyednek egymás 
terhe a la t t ; és a gyötrelemnek soha sincs vége. Ez az 
elet csupán az önzőknek való, kik hideg számítással köve-
tik érdekeiket, s nem szeretve senkit és szeretettel nem 
törődve, rideg farizeizmussal takargat ják bensőjöket és 
birnak csatlakozni azokhoz, kiktől hasznot, támogatást 
remélnek. A nemes igaz barátság — nem mondom, hogy 
teljesen hiányzik — de vajmi ritka, ép olyan ritka, mint 
az a benső megelégedés, a boldogság, a nyugalom. 

Most már érteni fogja ön, honnan van az, hogy a 
szerzetesek jókora része kivül a kolostor rideg falain, a 
világban keres szórakozást, sőt megnyugvást, s a mi ebből 
következik, a világhoz alkalmazkodik, elvilágiasul. Végre 
is, a ki Rómában van, a római szokásokat kövesse, 
mondja a közmondás. És viszont ki tehet róla, hogy ép 
a legfinomabb, a legfölvilágosultabb szellemek esnek e 
törvény alá ? Hiába kiáltoznak ellenök a szent öreg 
püspökök, kik a világ javaiból annak idején kivették a 
magok részét, s most elaggva kényelemben uralkodnak, 
a papok, kik magok sem igen járnak többé a szentek 
nyomdokában, és a szerzetest, mint valami barmot, meg-
vetik. A szerzetes ép úgy ember, mint ők. És ne feledje 
ön, hogy Magyarországnak egyik legműveltebb osztályá-
ról van szó, egy munkás osztályról, melynek érdeménél 
csak nyomorúsága nagyobb. Szellemi és anyagi nyomo-
rúsága 

Még ez is? — kiált fel ön. Hiszen a világon akár-
hány dús szerzet él, hata lmas birtokkal vagy tőkével. 
Csakhogy ne engedjük magunkat a látszattól elvakíttatni. 
Az a tőke, 3Z cl birtok létezik, de a — szerzeté. Hogy 
tisztán lássa a dolgot, el fogok mondani néhány tényt, 
melyről egy barátom útján értesültem. Ezek a ténvek 
minden magyarázatnál hangosabban fognak beszélni, akkor 
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is, ha a neveket elhallgatom, bár — megvallom — ön-
kényt választottam őket. mint még nem a legrosszabba-
kat. Képzeljen ön egy tanítással foglalkozó szerzetet, melynek 
tagjai intelligens emberek, csaknem kivétel nélkül tanárok. 
Évenkint kapnak négy-ötszáz forint fizetést — legalább 
a misera plebs — és ellátást. A legtöbb apró lyukakban 
lakik, körülvéve egy sereg innen-onnan összeszedett bú-
torral, melyekről csak annyit lehet megállapítani, hogy 
ezelőtt egy csomó esztendővel s mindenesetre az özönvíz 
után készültek. És ezeknek az intelligens uraknak vannak 
híres pincéik, a hova nekik elmenni tilos; van boruk, de 
ha egy jó barátjok hozzájok vetődik, korcsmába küldenek 
és a saját pénzőkön kénytelenek vásárolni egy messzely 
b o r t . . . És így megy ez tovább. . . Ilyen dolgokat ír ne-
kem az én jó barátom. És ezek az emberek intelligens 
tanárok, a kiknek »urak«-nak kell lenniök a társadalomban; 
és eltűrik ezeket és eltűrnek más hasonló lealázó, minden 
müveit lelket sértő dolgokat, melyekre egy csizmadia-
mester alig vállalkoznék; és az ő felsőbbségök nem látja 
be, hogy nem középkori, buta tömegen zsarnokoskodik 
többé! 

S mit érnek el mindezzel ? A lélek tökéletesedését, 
az aszkéta nagyságát, a lemondás nyugalmas boldogságát? 
Ha így volna! De a mi kolostorainkban az elégedetlenség, 
a keserűség kárhozatának halhatatlan szelleme borong; 
azok lehetnek száz eset közül — tízben a jónak forrásai; 
de kilencvenben alkalmak emberek boldogtalanná téte-
lére, itt a földön elkárhoztatására. Örök küzdelem tanyái 
azok, melyekben az ember nemcsak pusztán mint ember 
szenved, hanem mint eszmék, elvek birtokosa is. A mult 
otromba, zsarnoki, sötét szelleme, kenetes §-okba bujtatva, 
kínozza, gyötri a felvilágosult idők fiait, meghervasztva, 
eltaposva életök virágját, hogy végre elfásulva, kimerülve, 
ősz hajakkal, meggémberedett tagokkal meghúzódjanak, 
mondván: hová menjünk vén, gyönge létünkre? vagy 
távozzanak az élőhalottak koporsójába — az őrültek 
házába. 

Nem veszi észre ön ezek után, hogy az illető urak-
nak ideje volna kolostoraik kapuja fölé a »Pokol« eme 
föliratát alkalmazni : 

»Lasciate ogni speranza voi chi entrate?!« 

V. 

Ön már meg is sokalhatta ez unalmas leveleket, kis-
asszony. Sietek tehát a dolognak végére járni. 

Miért is írtam mindazt, a mit megírtam ? Ön bizo-
nyára látja, hogy nem akartam a reformerek dicséretre 
méltó csapatába állani, hiszen akkor nem önhöz intéztem 
volna soraimat. Rómához, a nagy Rómához kellett volna 
fordulnom, a ki — tudja mindenki — nem kis emberek, 
de századok kiáltását sem igen hajlandó meghallani. Ez 
a szerzetes-história pedig Rómán tűi is szörnyű nehéz 
dolog. Könnyű volna — csak ennyit is — mondani : 

»Törüljétek el az örökre kötelező fogadalmakat! Korlátoz-
zátok több-kevesebb évre, s akkor lehessen a szerzetes 
szabad«, de ha ez a kívánság teljesülne, bátran biztosít-
hatom önt, legtöbb szerzetben, a melynek tagjait képzett-
ségűk valamire való világi pályára képesíti, alig maradna 
ember. . . 

Azonban, mondám, nem akarok reformálni, meg-
elégszem. ha önt a föltett thémáról tájékoztatom. Részem-
ről nem törtem lándzsát K. J. fölött, s ön látta, hogy 
fogadalmának kötelező érvényét is reá és az Istenre bíz-
tam. A felhozott esetek közül áll-e ő reá egy is, avagy 
más, hasonló körülmények álltak zárdai életének bölcse-
jénél : nem tudom, de nem is tagadom. Nekem azok a 
szenvedések állnak előttem, a melyeket önnek a valóság-
ból rajzoltam, és annak a lépésnek a komolysága, melyet 
ő megcselekedett. 

»Fogadását megszegte*, mondják. És ha belátta, ha 
érezte, hogy az a fogadás érvénytelen, hogy az az ő 
lelkiismeretét nem kötelezheti, s ha lelkében föltámadt a 
tudat, hogy ő is ember, ha boldog kivánt lenni, mint 
minden más : vájjon akkor is kötve volt, hogy boldogta-
lan, szerencsétlen legyen a sírig ? 

»Megkárosította a szerzetet, mely fölneveltem Nevet-
séges! Hát ti azt hiszitek, hogy meglehet fizetni egy élet 
boldogságát ? 

» Hitét elhagyta*. És a ti atyáitok, midőn pogány-
ból, zsidóból keresztyénekké lettek, nem cseréltek hitval-
lást ? És ti azt hiszitek, hogy a hit csak az értelem dolga 
és nem az egész emberé? Ti azt gondoljátok, hogy az 
apostolok, ha híveiket igazságtalanságokkal tetézik; ha 
gonoszúl viselkednek : megtéríthettek volna egyetlen em-
bert is ? Ti azt gondoljátok, hogy egy egyháznak igaz-
ságtalan intézkedései nem ébreszthetik, nem fejthetik 
ki a meggyőződést a lélekben, hogy az Istent, az igaz-
ságot másutt, kell keresnie ? Mily tudatlanok, mily ször-
nyű ostobák vagytok s mily nagy tudást igényeltek ma-
gatoknak! . . Beláthattok-e az ő szivébe? Olvashattok-e 
az ő lelkiismeretében ? . . . Tudjátok-e, mit szenvedett, mit 
nem szenvedett, míg idáig jutott ? Ismeritek-e a folyamatot, 
mely az ő lelkének, szivének mélyében fejlett? . . . És 
mégis kiáltoztok, ítélitek, elítélitek őt és arcúi csapjátok 
a szeretetet, mely »rosszat nem gondol*. 

De vessünk véget a dolognak, kisasszony. Ön ért 
ennyiből is, a világot pedig nem mi fogjuk jobbra for-
dítani. Előbb-utóbb megteszi maga magától is. Csak vi-
gyázzon, hogy ezek a levelek valahogy kedves nagynénije 
vagy a plébános úrnak a kezébe ne jussanak, mert akkor 
ja j lenne önnek! 

B. K. 



I S K O L A Ü G Y . 

A kormány közoktatási politikája. 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatási miniszter 

Csáktornyán tartott programmbeszéde főleg a saját tár-
cájába tartozó kérdésekről tett fontos nyilatkozatokat. 
Beszédének tanügyi részét ide iktatjuk a következőkben: 

Tudják, hogy a felsőbb oktatás területén az egysé-
ges jogi államvizsga és az ennek föltételét képező egész 
vizsgálati rendre vonatkozó törvényjavaslatot készítek eiő, 
a főiskolai épitkezésekről kész és már ő felsége által is 
helybenhagyatott törvényjavaslatot a majd megalakult ház 
első ülésén beterjesztem, hogy új orvosszigorlati rend-
tartáson dolgozom. A középoktatás terén — addig, míg a 
nagy reform, az egységes iskola eszméje megvalósulhat, 
a középiskolák tantervének módosításával foglalkozom — 
a népoktatás terén a népoktatási törvény revízióját vet-
tem munkába és különösen behatóan foglalkoztam a pol-
gári iskolák reformjával és a tanítóképezdék színvonalá-
nak emelésével. Az emberbaráti intézetek, a művészeti 
képzés terén tett és teendő lényeges reformokról az ország-
gyűlés elé terjesztett budgetem indokolása igen részletes 
felvilágosítást ad. 

Azt hiszem, hogy eddigi igénytelen, de teljes erőm-
ből kifejtett tevékenységemből megértették t. polgártársaim, 
hogy minden törekvésem az egységes nemzeti közoktatás 
szerves, egymást kiegészítő és harmonikus működést biz-
tosító kiépítése. 

Ha igaz uraim — és ehhez alig fér kétség, — hogy 
nemzetünk fenmaradása és fejlődése a magyar nemzeti 
kulturproblema megoldásától függ, attól a problémától 
ugyanis, hogy fel tudjuk-e úgy szívni magunkba a nyu-
gati kulturát, hogy azért mégis nemzeti és magyar legyen 
művelődésünk minden ízében: úgy e nemzet egész erejét 
Össze kell szedni a nemzeti közoktatás minél hatalmasabb 
arányú kiépítésére, mert habár nem is állítom, hogy az 
egységes magyar kulturának nincsenek egyéb eszközei 
is, a nemzeti közoktatás hatalmas felvirágzása nélkül e 
nemzet felsőbb fokú kulturát el nem érhet soha. 

Ha sokat tett és áldozott az állam, egyház és tár-
sadalom a nemzeti közoktatásért eddig is: felelősségteljes 
állásomban kimondom, a nemzet szine előtt, hogy az ed-
diginél minden irányban és minden tényezőnek sokkal 
többet kell tennünk. Az egységes szerves nemzeti közok-
tatás az az archimedesi pont, melyből nemzetünket nagy-
gyá és hatalmassá lehet felemelni. A magyar általános 
politikai élet levegőjét új, termékeny és nem meddő ele-
meknek kell átjárniok. Csak közjogi gravaminális politiká-
val és szőrszálhasogatásokkal tartalmas magyar nemzeti 
politikát nem lehet alkotni és fentartani. 

Szükséges, hogy az általános politika légkörének 
domináló elemei a magyar kultura és a magyar gazda-
sági élet talajából fakadjanak. A nemzet millióinak vé-
rébe menjen át a nemzet jövőjét leghatalmasabban biztosító 

kulturproblemák iránt az érdeklődés és tettvágy. Míg a 
kultúrpolitika csak szak-, csak tárcapolitika lesz és nem 
válik általános politikává, mely mindenkit közelről érde-
kel, a nemzet zöme nem látja be a kultúrpolitika nagy 
nemzetfentartó fontosságát. Félre ne értsen senki. Mi nem 
erőszakos propagandákkal és mesterséges eszközökkel 
akarjuk fajunk fölényeit biztosítani. Ezer éves multunk 
minden lapja tanúskodik, hogy a szabadság tiszta leve-
gőjét nem zártuk el soha egyik nemzetiségtől sem. Mi 
inkább más fajú kulturának adni akarunk erkölcsi és 
szellemi erőt, de el nem veszünk senkitől semmit. De ha 
ezt akarjuk : akarnunk kell az eszközöket is közoktatá-
sunk egész vonalán a felsőbb oktatástól le az elemi ok-
tatásig egyházaknak, társadalomnak és államnak, az egész 
politikai világnézletnek át kell hatva lenni annak tuda-
tától, hogy erélyesebben kell az eszközök megteremtésé-
hez látnunk. Es bírnunk kell az önfegyelmezés azon eré-
nyével, hogy ezekben a kérdésekben egyesült erővel küzd-
jön mindenki, keresve bármely politikai irányban a haza 
boldogulásának útját. 

Fel kell ismerni minden vezérlő politikusnak és ve-
lök az egész nemzetnek, hogy az a legjobb általános po-
litika., ha a nemzet közoktatásügyére és hozzáteszem, 
gazdasági életére összpontosítjuk a legtöbb szellemi és 
anyagi erőt és ezekkel az elemekkel töltjük be az álta-
lános magyar politikai világnézletet. Itt keressük, mert 
csakis itt találhatjuk fel az életerős nemzeti politika 
gyökerét. 

Itt van a széles és termékeny réteg, mely nemze-
tem jövőjét szilárdan hordozza. S ha az új elemekkel 
telített politikai világnézlet terjed szét az országban : akkor 
sok félreértésnek elejét veszszük, a társadalom értékíté-
lete, esztimációja kigyógyul abból a hibából, a melyben 
még benne van, hogy a különböző foglalkozási körök 
kölcsönös kisebbítésében szenved és értékét nem az igazi 
mérték, hanem előítéletek szerint mérlegeli Akkor tisztán 
fogja a magyar társadalom látni, hogy az igazi mérték 
nem lehet más, mint az az érték, melylyel valami foglal-
kozási kör a nemzet erkölcsi és anyagi erejét fokozza, 
emeli. És ekkor az őt megillető helyre fogja emelni a 
tanári és tanítói pályát, melyet fokozatosan javítani eddig 
is törekedett. Mert ne éljünk semmiféle tanulmányi rend-
szer iránt nagy illúzióban. Sokat ronthat a rossz tanterv, 
a rossz tanulmányi rendszer, de mindent megjavíthat a 
hivatása magaslatán álló elégedett tanító. Főelvem volt és 
marad emelni a tanári és tanítóképzést, de vele együtt 
iparkodjunk megkorrigálni az állam és társadalom érték-
ítéletét. 

A másik vezérlő gondolatom, a melyhez hű kívánok 
maradni, hogy a közoktatási intézmények területén nem 
szabad mereven, biztos átmenetek nélkül lerombolni a régit 
és újat alkotni. A tabula rasa nem az én politikám. De 
ne is legyen e nemzet közoktatásügyi politikája soha, mert 
ezzel könnyen kockáztathatjuk azt is, a mit elődeink mun-
kája teremtett. Nem tartozom azok közé, kik a jó reform-
ról, ha meg vannak győződve, ha minden oldalát és hatá-



sát mérlegeltem, kellő bátorsággal ne bírjak arra, hogy 
azt a gyakorlati politika terére kivigyem. De viszont min-
den kérdésnél megfontolom, hogy nem-e az én előszere-
tetem vagy tán elfogultságom csak a reform fényoldalait 
látja, vájjon nem-e egyes érdekcsoportok külön és nem a 
tanügy egyetemes érdeke állítja-e előtérbe a reformot ? 

Ezért szeretem a törvényelőkészítés terén is az első 
tervezet elkészítése után a nyilvánosságot. Nem szeretem, 
ha a bürök asztaláról egyenesen kerül a törvényhozás 
asztalára a törvényjavaslat . Még azzal sem elégszem meg, 
hogy csak a szakkörök nyilatkozzanak. Nagy, a nemzet 
egész rétegét érdeklő közoktatási kérdéseknél én az egész 
nemzet intelligenciáját, józan judiciumát kérem munka-
társul. Irtózom az elhamarkodott és különösen a végre-
hajthatlan törvényektől. Ilyenekkel a nemzet akarata meg-
nyilatkozásának nem szerzünk tiszteletet. 

Csak legújabban szerveztem újra új szabályzat alapján 
a közoktatási tanácsot, mely minden nagyobb törvényelő-
készítésnél és organikus kormányzati , szervezeti szabály-
nál véleményező közegem leend. De ne higyjék, hogy az 
új közoktatási tanács egy zárt kört képez. Nem áll ugyan 
többől, mint 6 0 — 7 0 tagból, de már a szabályzat és még 
inkább a végrehajtás fog gondoskodni arról, hogy e hazá-
nak minden igazi ambícióval és magasabb munkásságra 
képesített tanférfia bevonható legyen e tanácskozásokba. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Egyházi beszédek Irta néhai Szilády János volt feketehegyi 
reform, lellkész. Második kötet. Második bővített kiadás. Budapest. 

Pfeifer Ferdinánd 1896. 8°. 213 1. 

Szilády Jánosnak, e korán elhunyt jelesünknek mo-
hosuló sír jára friss koszorút tesz a kegyeletes testvér. 
Mert úgy sejtem, hogy e második kiadás előszavának Sz. 
A - ja Szilády Áron. Nemcsak kegyeletes, de hasznos és jó 
szolgálatot is rnívelt a derék testvér, midőn öcscse beszé-
deinek második kötetét, mely a könyvpiacon már rég 
elfogyott, második kiadásban a közönség kezeibe juttatja. 
Némi aggodalommal teszi ezt. »Lehet — úgymond — a z elő-
szóban, hogy némely újabb fejlésü igényeket ma már e be-
szédek nem fognak kielégíteni«. Azért tett hasznos mun-
kát e beszédek kiadásával, mert igen sok tekintetben pél-
dányul szolgálhat Szilády az új nemzedéknek. Tartalom, 
modor és hang, jóllehet nem simul eléggé a kegyeskedő 
i rányhoz; de styl és kompozíció dolgában mester. 

Nem én mondom ezt. Nagynevű bírálói, midőn ez-
előtt két évtizeddel e beszédek megjelentek (az l-ső kötet 
1874-ben, a II-dik két évvel utóbb), Szász Károly, Baráth 
Ferencz oda sorozták őt klasszikusaink : Kalmár, Kiss Ádám, 
Dobos mellé »A styl szépsége és szabatossága tekinteté-
ben Szilády utoléri Dobost, a kompozíció erejében pedig 
meghaladja«, így nyilatkozik róla Dobos életrajzírója a 
Prot. Új K. Naptár 1880-iki folyamában. 

Jókora garmada gyűlt össze ezóta a prédikáció 
irodalmi szérűjén ; de oly szépen egy sem tud beszélni, 
mint Szilády, az ő nyelvezetét nem múlja fölül egy sem. 
Vásárhelyi Zsigmondot tartom az újabb beszédírók között 
a legtehetségesebbnek. Igazi élvezet ennek a nyomonjáró 
logikus tőnek magvas elmélkedéseit olvasni. Nyelvezete, 

stvlusa ellen sincs kifogás. De e tekintetben Szilády jóval 
felül áll. 

Definiálni, hogy miben áll Dobos vagy Szilády írá-
sának szépsége s miben különbözik Vásárhelyitől, vagy 
másoktól : Beöthy Zsolt tudná. A laikus csak megérzi; 
mint a hogy megérzi az étel ízét, noha megmondani nem 
tud ja : miért jobb ennek, mint másiknak a főztje. Vagy a 
miképen megérzi az ember a virág illatát, noha nem 
tudja megmondan i : honnan annak sajátságos illata ? miért 
kellemesebb ez, mint amaz ? 

Szilády beszédei nem szorultak magasztalásra. Elég 
egyszerűen jelezni, hogy a második kiadás megjelent. Az 
I. kötet második kiadását még megérte a szerző. A II. 
kötetét már a nagy nevű testvér eszközli. Ez a kettős 
körülmény már magában is elég garancia. Ritka dolog 
nálunk, hogy a prédikációs könyv második kiadást ér. 
S. Szabó József könnyen számba vehetné, összeállíthatná 
e ritka művek jegyzékét. Az sem mindennapi tünemény, 
hogy valakit egy-egy Szilády Áron mutasson be. Bizo-
nyára, ha érdemetlen volna, nem vezetné be testvé-
rét sem. 

Azt mondja az előszóban, hogy kéziratban is ma-
radtak az elhunytnak beszédei. »A következés fogja meg-
mutatni — így szól — hogy ezek szárnyra keljenek-e vala-
mikor, vagy tovább is melengessék árva fészkük homályit ?« 

A kinek füle vagyon a hallásra, hallja. 
Huszonöt szép s jó beszédet nyújt e kötet. Olyan 

fájó, borongós hangulat vonul végig bennök. Úgy sejti az 
olvasó, hogy keserű poharat nyújtott, sebeket okozhatott 
neki az élet. A hitványságokat, nagyképűsködő ürességet, 
a farizeismust ostorozza hata lmas iróniával. Az álbölcsel-
kedés ellenvetéseit cáfolgatja. Szilády nem írásmagyarázó, 
mint p. o. Révész Imre. 

Ő balvélemények ellen küzd, a »vádoló «-val ví, azt 
cáfolja, ő polemikus. Az alapigét — bár a théma ebből 
folyik — csupán az exordiumban és a befejezésben érinti. 
Oda tér vissza, a honnan kiindult. Az exordium mesteri 
fu tam nála, a miből azonnal tudja az e m b e r : milyen dalt 
fog játszani. 

Néhány példát világosításul! 
A 18-ik beszéd: A világ szemete. (Takarás idején.) 

Máté III. 12. alapján, így kezdi : 
»A világ egy nagy szérű, Isten a gazdája, ember a 

gabona rajta, Jézus, a kinek szórólapátja kezében van s 
megtisztítja a szérűt, elválasztván a szemet a polyvá-
tól«. Ezen nagyszabású hasonlat foglaltatik a felolvasott 
igékben. 

Az ember tehát a termés a világ nagy szérűjén, 
gabona és polyva egy garmadában. Különválasztva majd 
csak a szórás ama nagy napján lesz, a nagy takaró 
által. Most még össze van keveredve szem és szemét, 
gabona és po lyva . . . 

»Vajjon ki a gabona és ki a polyva, ki a szem és 
ki a szemét az emberek köz t? Ez a kérdés merül föl 
lelkünkben, ha szétnézünk e szérűn*. 

A 20-ik beszéd: »Nevelés« címmel V. Mózes VIII. 
5. alapján. 

»A mint tanít ja az ember az ő gyermekét — így 
kezdi — úgy tanít ja az Isten az embert . Ha e hasonlat 
fölött kissé gondolkodunk, az az óhaj tás támad keblünk-
ben : vajha megfordítva is állana a tétel! vajha az ember 
is mindég úgy taní taná a gyermeket, a mint tanítja az 
Isten az ember t ! 

De vájjon hogy is tanít ja az Isten az e m b e r t ? 
Ha csak egy vonást elleshetnénk az embertanító isten-

ség ábrázatáról . . . ha csak egy mozdulatot az isteni el-



járásból; lehetővé válnék alkalmazkodnunk s megközelí-
tenünk, hogy az ember is úgy tanítsa a gyermeket, a 
mint az Isten tanítja az embert 

Kisértsük meg. Próbáljuk meg, telelni erre a kérdésre : 
mikép tanítja az Isten az embert ? 

Ha megfeleltünk, csak némi részben is, kész a fele-
let azon másik kérdésre is. hogy tanítsa az ember a 
gyermeket ?« 

A hatodik beszéd »Nőtlenség«. I. Mózes II. 18. alapján. 
»A felolvasott igék azt jelentették hajdan az éden-

ben is, azt jelentik a közönséges használatban ma is, hogy 
nem jó az embernek nő nélkül lenni, nőtlenül élni. 

Ezt a bibliai igazságot sokan nem akarják elfogadni 
a férfiak közül. Kétségbe vonják, tagadják, kivételt akar-
nak tenni alóla. Az egyik többre becsüli a nagy világ 
élveit a házasélet örömeinél; a másik magasabb hivatást 
érez magában, mint a férjnek és családapának hivatása; 
a harmadik szerencsétlennek érzi magát s küzdelmeinek, 
bajainak nemeslelkűleg nem akar osztályosává tenni sen-
kit, sem nct, sem családot. S röviden és jellemzően elő-
adja e háromrendű félnek okoskodását. »Igy okoskodnak 
— folytatja ezután — sokan az istenige ellen«. 

»És mi azt állítjuk, hogy mindegyik meg fogja érezni 
az istenige igazságát, meg fogja érezni, hogy »nem jó 
az embernek egyedül lenni«. Nem mintha a rossz házas-
élet is jobb volna a nőtlen életnél. Nem, az istenige ezt 
nem mondja. Maga a bibliai bölcs elismeri, hogy »jobb 
lakni a puszta közepén, mint a haragos asszonynyal egy 
házban*. Mi csak azt állítjuk, hogy mindenki, a ki elvből 
ellenkezik az istenigével, bűnhődni fog. Nem kockáztatja 
meg a szerencsétlen házasságot, a tűz ellen biztosítja 
magát, de a vizet nem kerüli el. Elvtagadásért, az ige-
sértésért mindenesetre meg fogja büntetni az egyedüllét 
ostora. Nem fogja kárpótolni sem világ, sem elvek vagy 
eszmék, sem öntudat vagy. bármi. 

Az ige örök. Az örökigazság kérlelhetlen. 
Ám lássuk. — S három részben mutogatja a fen-

tebb érintett háromféle ellenvetés alaptalanságát. 
A többi beszédek címe s tárgya ím ez: 
I. Krisztus és szolgái. (Lelkészek avatásakor. Buda-

pesten 1874.) Máté VII 22., 23. Sok igehirdetőre, nem-
csak azokra, a kik öntudatosan élnek vissza nevével, de 
még a jóhiszeműek közül is sokakra mondaná Krisztus : 
»Idegenek vagytok, soha sem ismertelek titeket*. Hiába 
kiáltoznánk sokan, aligha ismerne ránk a mester. 

*Ám hasonlítsuk össze magunkat a Krisztussal, 
nézzünk végig sorainkon.* 

II. Várjuk hittel az Isten országát. Remek adventi 
Lukács 12, 32. alapján. A »kicsiny sereg« küzd, harcol 
s megmarad, a nagy sokaság elhull. 

III. Ige. I. János, 14 alapján. Karácsonyi. Egészben 
tán nem tökéletes, de vannak benne megkapó szép rész-
letek. 

IV. Újévkor. I. kir. 8. r. 12. Az új év mint a sűrű 
köddel borított tájék terült el előttünk. Szükség, hogy 
senki, bármily jellemű legyen is, ne felejtse a szentírás 
szavait. S a háromféle — a könnyelmű, az aggódó s a 
hidegvérű jellemeket figyelmezteti a »ködre*. 

V. Adni az Istennek. Közterhek kivetésekor, szűk-
keblű nép között. II. Mózes 25. r. 1—20. Egy lángostor. 

VI. A >nőtlenség« (1. fentebb). 
VII. Jézus Kánában. János II. 1—10. A »csoda* 

rácionális felfogása, »A csodák a Krisztusnak sem kellet-
tek, csodatételekre ő semmit sem alapított.* 

VIII. Péter. Lukács 22 r. 54 — 62. v. »Ne gúnyol-
juk ki a Krisztustagadó apostolt, ne nevessük ki a keser-

vében síró férfit. Egy olyan férfi, mint Péter volt, a kő-
szikla Péter, nem sír úgy, hogy nevetni is lehessen rajta. 
A hol a kőszikla meghasad, ott villámnak vagy menny-
dörgésnek kellett járni. Nézzük Pétert, a Krisztustagadó 
apostolt, a síró férfit, a meghasadt kősziklát*. 

IX. A szeretet. János 13. r. 34, 35. Miért tette az 
Ur a szeretetet a világ fundamentumává? Azért, mert 
1-ör csak az boldogít, 2-or az tesz igazán nagygyá, 
3-or csak ez az örök alap. 

X. A bűnös asszony. Lukács 7. r. 37—48. A bűn-
bánó asszony szenvedései onnan származtak, mert félt 
1. az emberektől, a kik eltaszították őt maguktól, meg-
vetették, 2. az istentől, 3. önmagától. 

XI. Pünkösdkor. Mikeás II. 7. A szentlélek ünnepén 
mintha a gonosz lélek jelenne meg ott a háttérben; mintha 
nevetné a mi lelkesedésünket; mintha vérfagylaló gúny-
nyal mutatna egy-egy sötét pontra, sátáni pillantással 
kérdve: ezt is az a szentlélek cselekedte-e ? 

Halljuk meg a gonosz lélek baljóslatú szavait, kiseb-
bítő gúnyjait . . . 

XII. Ki a legnagyobb. Máté 18. r. 1—5. Elmélke-
dik 1. arról, hogy mi az a gyermek, erkölcsi értékre, a 
kit Jézus például állít, 2. hogy lesz a felnőtt ember olyanná, 
mint gyermek, s ez által legnagyobbá Jézus szerint. 

3. Mi köze a Jézus feleletéhez ennek az utóhangnak: 
»valaki egy gyermeknek gondját fölveszi az én nevemben, 
nekem veszi föl gondomat«. 

XIII. A felettébb igazak és felettébb böleselkedök. Pred. 
7, 16. 1. Kik a felettébb igázok, 2. a felettébb bölcsek s 
mi mindegyiknek veszedelme. 

XIV. A nagy hazugság, 42-ik zsolt. 4. v. A nagy ha-
zugság abban áll, hogy a szülei ház, az iskola, a tem-
plom mind ezt mondja: »itt van Istened*; a világ pedig 
gúnyosan kérdi : hol van a te Istened? 

XV. Felelet a nagy hazugságra. Máté 4. r. 10—11. 
Az a tudat, a szentekkel, a Krisztussal való rokonság 
tudata ; az a tudat, hogy már magában abban, hogy látja 
azt a nagy hazugságot és szenved a miatt, van valami 
dicső és sokat igérő: épen ez adjon erőt a kilépő ifjúnak 
az élet legnagyobb kísértete ellen. 

XVI. Az örök harc. I. Móz. 3. r. 17—19. Az ember 
élete szokadatlan harc a természettel. E harcban az em-
beriség fegyverei 1. a testvériség, 2. lelki erő, 3. hit. 

XVII. Mózes. Zsidók 11. r. 27. v. Mózes élete egy 
bérc : mélység és magasság. Megöl egy embert, a mély-
ségbe bukik, és később megtisztulva a bujdosás ezerféle 
kínjai közt fölemelkedik az égig, a hol látta azt, a ki 
láthatatlan. 

XVIII. A világ szemete (lásd fentebb). 
XIX. Pál. Zsid. 13. r. 8. v. Mikép állt a Krisztus 

örökkévalóságával szemben. 1. zsidóország, 2. hová jutot-
tak ott az apostolok, 3. végre lássuk Pált. 

XX. Nevelés (lásd fent). 
XXI. Jonatlián. I. Sám. 18. r. 1—5. Homilia szerű. 
XXII. Földmívelés és vallásosság. Zsid. 6. r. 7. Milyen 

hatással van a földmívelés a lélekre? Ezt fejtegeti s bizo-
nyítja, hogy a földmívelőnek vallásosabbnak kell lennie, 
mint más életpályákon levőknek, mert ők az Isten leg-
felségesebb templomában élik le a múló életet, az isten-
séggel, az Úr láthatatlan szolgáival társalognak szüntelen. 

> Öltözzétek fel a vallásosságnak, istenfélelemnek ün-
nepi köntösét, az illik ti rátok, az való tinektek minde-
nekfölött*. 

XXIII. Beforrnádó emlékünnepén. Máté 24. 35. 
Mit tanít a mult ? A történet, a nagy tanítómester ? 



S visszanéz a sötétség birodalmába. »Ha valaki a 
sötétségnek ezen jól szervezett, erősen épített birodalmát 
látta, azt kellett mondania: nincs erő, mely ennek véget 
vessen. A birodalom fölé messze kitetsző betűkkel volt 
fölírva a Krisztus neve. Ha valaki nézte, azt gondolhatá, 
hogy az a Krisztus országa, valósággal pedig a Krisztus 
sírboltja volt*. 

XXV. Búcsú beszéd. Péld. 14. r. 13. v. Nem lehet igaz 
öröm fájdalom nélkül. Ezt a tételt fejtegeti. Nem búcsú-
zik fűtői-fától, nem érzeleg. Egy apostoli jó kívánattal fe-
jezi be a búcsúzást. 

XXV. Beköszöntő beszéd. I. Móz. 23. r. 4. Önérzetes 
beszéd. »Mint igehirdető, nem méltatlanságokat, de bizal-
mat és szeretetet várok tőletek, közületek még a legrosz-
szabtól is; a Krisztus ügyeit tőletek származható szenve-
dések fölött, nem tudnék érezni apostoli örömet, nem 
találnám a tőletek vett sebet dicsőségnek, sőt szégyenle-
ném azokat. Magamért kérlek : adjatok nekem temetésre 
való örökséget köztetek, hogy eltemessem az én halotta-
mat, multamat, melynek csak émléke kisért el ide, mint 
a mulandóság*. 

Milyen volt e szép tehetség » halottja*, a kin oly 
korán beteljesült a végzetes textus ? 

Szentkúti Károly. 

B E L M I S S Z I Ó . 
Tapasztalatok az ú j rend hatásáról. 

Ily cím alatt f. évi március hó 1-én, a 9-ik szám-
ban külön rovatot nyitott e Lap szerkesztősége a végre, 
hogy a lelkészek az 1895. év október 1-én életbe lépett 
egyházpolitikai törvényeknek, vagyis az új rendnek hatá-' 
sára vonatkozó tapasztalataikat előadhassák és közölhes-
sék. Ekkor még összesen öt hónapot számlált az új rend 
mindazáltal rövid idő alatt (a 9., 10., 12., 13. és 17. szá-
mokban) hat lelkésztársam adta elő idevonatkozó tapasz-
talatait. 

Most már nem öt hónapra, de egy egész esztendőre 
tekinthetünk vissza; egy egész év tanúságait vethetjük 
össze a múlttal s vehetjük számba a jövőre nézve. 

Jóval az új törvények életbe léptetése előtt több 
ízben kifejeztem azon meggyőződésemet, hogy nálunk 
protestánsoknál inkább azon helyeken fogják első sorban 
az egyházi esketést, azután pedig a keresztelést és egyházi 
temetést elmellőzni, hol egyházunk tagjai a lakosság nagy, 
vagy túlnyomó nagy többségét képezik; ellenben a hol a 
protestáns lakosság erősen vegyülve van római és görög 
katholikus népességgel, vagy még inkább nagy kisebbség-
ben van azzal szemben: ily helyeken nem lehet félni, 
hogy egyházunk tagjai mellőzzék az egyházi ténykedése-
ket. Az már aztán természetesen más lapra tartozik, hogy 
a másik fél prozelitáskodásának épen ilyen helyeken van-
nak egyházunk tagjai jobban kitétetve. 

Ezen véleményemet egy év tapasztalata, úgy látom, 
teljesen igazolta. Az alföldi nagy református és lutherá-
nus egyházakból egyre-másra olvashatjuk az elszomorító 
híreket, hogy t. i. a házasságkötéseknél igen sokan nem 
veszik igénybe az egyházi esketést; míg itt a felvidéken 

azt tapasztalom, hogy alig fordul elő arra eset, hogy a 
polgári házasságkötést az egyházi esketés ne követné. 

A mi pedig magát a kassai református egyházat, 
szolgálatom helyét illeti, örömmel jelenthetem, hogy az 
elmúlt év folyamán nem volt eset, hogy református egyén 
akár házasságkötésnél, akár születésnél, akár halálozás-
nál az egyház, illetőleg lelkész szolgálatát igénybe ne vette 
volna. Más kérdés aztán, hogy ilyen-helyen, hol a házassá-
gok túlnyomó nagy része vegyes, mily arányban oszlanak 
meg az esketések a református és r. katholikus egyház 
között; mert azt mondanom sem kell, hogy az utóbbi 
helyen történt esketésekkel feltétlenül együtt jár az a tény, 
hogy a házasulandók gyermekeik r. kath. vallásban leendő 
neveltetésében egyeznek meg. 

Hogy a helyzetet alaposan ítélhessük meg, először 
is lássuk Kassa lakosságának felekezeti megoszlását. Az 
1890. évi népszámlálás szerint Kassa lakossága 28,884 lélek 
volt, melyből: 

r. katholikus . , 
g. katholikus . . 
ágost. hitv. evang. 
ev. református . 
izraelita . . . 
egyéb . . . . 

20,280 
1,925 
2 099 
1,239 
3,306 
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7 0 % 
7 % 

7-2% 
4-3% 

11-5% 

• o % 
összesen 28,884 = 100% 

A százalék számok mutatják, hogy a protestáns s 
különösen magában a református elem mily elenyésző 
kisebbségben van a r. kath. népesség nagy tömegével 
szemben. 

Ennek előrebocsátása után lássuk még a polgári 
házasságot megelőző három év (1892. okt. 1. — 1895. 
szept. 30.) házasságkötési statisztikáját, a mennyiben az 
a református egyházra tartozik. 

A jelzett három év alatt a kassai református tem-
plomban 80 házasság köttetett meg, és pedig tiszta ref. 
házasság kilenc, vegyes házasság 71, mely utóbbiak közül 

református vőlegény 
r. katholikus menyasszonynyal . . . 34, 
g, katholikus 1, 

református menyasszony 
r. kath. vőlegénynyel 26, 
g. katholikus 2, 
g. keleti 1, 
ág. hitv. ev 7 esetben 

lépett házasságra. Ez adatokból látható, hogy a vegyes 
házasság esetében alig esküdött református fél nem ref. 
templomban; a mint hogy a felvett három év alatt csu-
pán négy eset volt erre, két esetben reform, (katonatiszt) 
vőlegény, egy esetben református menyasszony kötött há-
zasságot r. kath. papi rokonságból való jegyesével a róm. 
kath templomban; a negyedik esetben, szinte a rokon-
ságra való tekintetből egy ref. menyasszony esküdött ág. 
hitv. ev. vőlegényével ennek templomában. 

Olyan vegyes házasság tehát, melyben az egyik fél 
római vagy görog-katholikus volt, összesen 66 fordult elő, 
ezek közül református templomban köttetett 63, r. kath. 



templomban három. Kassán tehát az ú. n. reverzalisok 
ez időben alig fordultak elő. 

Lássuk most már az új rend első évét ugyanezen 
szempontból. Mindenekelőtt konstatálhatom, hogy a há-
zasságkötések száma tetemesen megcsappant; mert míg 
az előző három évben az évi átlag 27, addig az 1895. 
okt. 1-től 1896. szeptember 30-ig terjedő évben a refor-
mátus templomban összesen 14 esketés történt. Ezen je-
lenség első és főoka abban van, hogy a polgári házasság 
behozatala előtt a rendesnél sokkal nagyobb számú házas-
ságkötés történt. Az említett 14 pár közül tiszta refor-
mátus volt négy, vegyes 10, és pedig 

református vől. római katholikus menyassz. 3. 
> » görög katholikus » J. 

református menyassz. római katholikus vől. 5. 
> » görög katholikus » 1. 

Ezzel szemben a r. kath. templomban részesült egy-
házi áldásban négy vegyes pár, és pedig három reformá-
tus vőlegény és egy református menyasszony* 

Az arány tehát ránk nézve épen nem kedvezőtlen, 
mert 10 általam esketett vegyes házas áll négygyei szem-
ben. Ha pedig azt is tudjuk, hogy ez utóbbiak közül: 

egyik ref. vőlegény a kassai székes egyház építésé-
nél alkalmazott szobrász, 

a másik pedig egy közeli r. kath. főúr szolgálatá-
ban álló erdész, 

a harmadik egy altiszt, kire, mint tényleges kato-
nára semmi befolyásom nem lehetett; 

végre az egyetlen nem nálunk esküdött ref. meny-
asszony már eredetileg elkereszteltetett, r. kath. nevelésben 
és gyónásban részesült s nem tényleg, csak névleg volt 
református; 

ezeket így tudva, mondom, az előfordult négy »el-
esketést* egészen természetesnek, vagy legalább is olyan-
nak kell találnom, melyért az én lelkipásztori gondozá-
somat és vigyázásomat felelőssé tenni egvátalában nem 
lehet. 

Az előadottak szerint a házasságkötéseknél, legalább 
nálunk, nem fenyeget bennünket veszedelem; akár azt 
nézzük, hogy egyetlen egy pár sem mellőzte az egyházi 
esketést., akár pedig azt, hogy aránylag kevés hívünk 
ment el más egyház templomába esküdni. 

A mi az elkeresztelést illeti, arról az új törvény 
életbelépte óta szó sincs; (mellesleg megemlítve, Kassán 
az előző négy-öt éven át sem volt), mert az állami anya-
könyvvezetők szigorúan a törvény értelme szerint járnak 
el s vegyes házasságoknál a fiú gyermeket az apa. a 
leányt az anya vallására írják be, (nem szólva a legújabb 
megegyezésekről.) 

Egyetlen tér van, melyen aggasztó jelenségek me-
rülnek fel, és ez a kitérések nagy száma. Ez, így magá-
ban, aligha van szerves összefüggésben az új renddel, de 

* Azt szükségtelen mondanom, hogy az állami anyakönyv-
vezető hivatalába minden hónap elején bemegyek s átnézem az 
előző hónapi összes, de főkép házassági adatokat. B. K. 

tekintve azt, hogy a hozzánk való áttérések a polgári 
házasság behozatalával, egész természetesen igen meg-
apadtak, a növekedés ott és az apadás itt mégis figye-
lemreméltó s némileg aggasztó jelenség. 

Megjegyzem azonban, hogy a nagyobb városokban 
történő kitéréseket a legnagyobb részben nem lehet azon 
városi egyházak számlájára írni; a menyiben nagyon, de 
nagyon sok eset van rá, hogy a — legtöbbször házasság 
miatt — kitérni akaró falusi legény, vagy leány szégyel-
vén vagy nem mervén ezen lépését a saját falujában 
végrehajtani, bejő Kassára, itten jelentkezik, itt tér á t : 
sőt arra is tudok esetet, hogy az ilyen áttért aztán a 
saját falujában még igen sokáig reformátusnak adta ki 
magát. 

De az is tagadhatatlan tény, hogy a nagyobb váro-
sokban levő katholikus legényegyletek is derekasan pro-
zelitáskodnak. Ezzel szemben azt mondhatná valaki, hogy: 
tessék protestáns vagy református legényegyleteket alapí-
tani! Csak hogy az is figyelembe veendő ám, hogy p. o. 
Kassán, a tekintélyes tőkével és saját házzal rendelkező, 
több száz taggal bíró kat.h. legényegylettel szemben fel-
vehetné-e a harcot, vagy csak versenyképes lehetne-e egy 
mindössze 30—40 tagot számláló prot. legényegylet, mely 
tagjainak semmiképen nem tudná megadni azokat az elő-
nyöket, melyeket ama másik nvujt. Oly városokban, hol 
nagy kisebbségben van a protestáns elem, ilyszerű egye-
sületek alakítása és megfelelő színvonalon tartása csak-
nem a lehetetlenséggel határos. 

Ezeket kívántam egyelőre az új rend hatásáról el-
mondani. Remélem, többen is lesznek lelkésztársaim közül, 
kik tapasztalataikat közölni fogják. A kitérésekre, azok 
számának lehető csökkentésére nézve pedig, lehet, majd 
tüzetesebben is kifejtendem nézeteimet. 

Kassa. Révész Kálmán. 

B E L F Ö L D . 
A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 

(Negyedik nap, október 21.) 

A gyűlés negyedik napján Szász Károly és Cseh 
Ervin elnöklete alatt először a közalapi segélykérvények-
ről referált Lévay Lajos. Harminchét egyház és tíz lel-
kész részéről érkezett be kérvény. Az egyházkerület el-
fogadván nagyrészben előadónak véleményét, a következő 
ajánlattal járult a konvent elé: Adassék segély az egyhá-
zaknak 2920 frt, a lelkészeknek 360 frt, összesen 3280 frt. 

A tőkekamat segélyért folyamodó egyházak kérvé-
nyei azzal a javaslattal terjesztetnek fel az egyetemes 
konventhez, hogy a dunamelléki egyházkerület rendelke-
zésére bocsátandó 510 forint kamatsegélynek megfelelő 
10200 frtnyi tőkeösszeg a három folyamodó egyház között 
akként osztassék fel, hogy a tassi egyház 5000, a tinnyei 
és jászkrajenÖi egyházak egyenként 2600 frtnyi tőkese-
gélyben részesíttessenek. 

A közalapi végrehajtó bizottságba a közgyűlés Szász 
Károly, Baksay Sándor és Petri Elek tagokat válasz-
totta be. 



A jogügyi bizottság jelentését Szilády Áron főjegyző 
olvasta fel. A jelentés szerint Szilágyi Sándor ügyész állá-
sáról lemondott, minek folytán azt javosolja a bizottság, 
hogy a gazdasági és jogi ügyek, melyek eddig Szilágyi 
Sándornál egy kézben voltak, választassanak el egymás-
tól s külön ügyészi és külön gazdasági felügyelői állás 
szerveztessék. Á bizottság e javaslata hosszú vitát idézett 
elő, melyben számosan részt vettek. Koncz Imre esperes 
határozottan kivánja a javaslat mellőzését s óhajtja, hogy 
maradjanak meg ez ügyek továbbra is egy kézben. A 
bizottság javaslatának védelmére egymás után állottak fel 
Karap Ferencz, Papp Károly, Cseh Ervin stb., kik mele-
gen pártolták a szétválosztást azon indokból, hogy a gaz-
dasági ügyek vezetését csak jól képzett gazdász tudja s 
nagy tapintat kell ahhoz, hogy a birtokok csak jó bér-
lőknek adassanak ki. Végre Darányi Ignácz földmívelés-
ügyi miniszter azzal a közvetitő indítványnyal lépett fel, 
hogy a szétválasztás mondassék ki, de mivel a jelenben 
még sok ügy függőben van, ajánlják, hogy az ügyészi 
állás végleg töltéssék be, a gazdasági ügyek azonban ideig-
lenesen maradjanak a mostani megbízottnál. A közgyűlés 
magáévá tette ezt az indítványt s ennek értelmében Ka-
rap Ferencz ajánlatára ügyészszé dr. Nagy Dezső fővá-
rosi ügy védet választotta meg; a gazdasági felügyelet ideig-
lenesen Stand Lajos kezében maradt. 

A segédlelkészek elhelyezése a következő módon tör-
tént: Sedivi Frigyes e. k. Mogyoród, Kúthy István h. 1. 
Dunaföldvár, Szollősy Pál t. k. Solt, Somodi József h. 1. 
Haraszti, Török Lajos t. k. Alapszent-Iván, Renedek Ede 
s. 1. Büdösfa, Szigethy Bálint t. k. Piros, Tóth Lajos missz. 
leik. Szeliste, Kővári László t. k. Laczháza. Péntek Ferenc 
hitokt. Budapest, Vásárhelyi Zsigmond m. 1. Uj-Banovcze, 
Bocsor Béla s 1. Endréd, Schneider Pál missz. 1 Be?ka, 
Varga Sándor h. 1 Szánk, Kiss Béla hitokt. Kecskemét, 
Bálint Károly h. 1. Törtei, Kozma Géza missz. 1. Tisza-
kálmánfalva, Biczó Zsigmond h. 1. Bonyhád, Kovács Géza 
s. 1. Bálványos, Módra Imre s. tanár Gyönk, Török József 
hitokt. Kőbánya, Gsáky István h. 1. Nagy-Szokoly, Pátkay 
János t. k. Lajosmizse, György Ferencz h. 1. Ercsi, Érsek 
Elek h. 1. Tolna-Némedi, Fejes György h. 1. Laskó, Decsi 
István h. 1. Szabadka, Halász István t. k. Vácz, Tóth 
Bertalan s. 1. Czegléd, Fábián Dénes s. 1. Budapest, Szabó 
Sándor h. 1. Vasad, Fábián János hitokt. Budapest-Buda. 
Csúthy László t. k. Bogyiszló, Halom Vincze h. 1. Mohács, 
Vargha Zsigmond hitokt. Ó-Buda, Horváth Antal h. 1 
Dunapataj, Máthé Elek h. 1. Pécs, Gyulyás Kornél h. 1. 
Rónádfa, Hamar István theol. h. tanár Budapest, Tokay 
István s. 1 Veresegyháza, Kerecsényi Zoltán t. k. Döm-
söd, J. Vitéz Kálmán hitokt. Budapest. Marton Lajos hitokt. 
Budapest, Kurdv Béla s. 1. Budapest, Lukácsi Imre hitokt. 
K.-K.-Félegyháza, Barsy László s. 1. Nagy-Kőrös. Sebes-
tyén Pál s. 1. Kovácshida, Búzás Lajos t. k. Duna-Vecse, 
Narancsik Zoltán s. 1. Kórógy, Keck Endre s. 1. Nagy-
Székely, Vásárhelyi József s. 1. Budapest, skót missz. 
Szádeczky Béla nevelő Budapest, Fábián Zoltán hitokt. 
Budapest, Kádár Lajos hitokt. Budapest. Bárdy Pál h. 1. 
Kopács, Adám Imre s. 1. Szeremle, Koncz Antal e. k. Új-
vidék, Dőczy József hitokt. Budapest, Kiss Zsigmond hitokt. 
Kecskemét, Pataky Dezső s 1. Halas, Farkas Kálmán s 1. 
Kecskemét, Gergely Antal h. 1. Duna-Vecse, Müller Lajos 
egyet. h. Budapest, Baky Gyula h. 1. Szent-Endre, Arany 
Gusztáv t. k. Jász-Kis-Ér, Garzó György t. k. Ráczkeve, 
Szűcs Kálmán t. k. Fülöpszállás. Bús József s. 1. Kis-Csány-
Oszró, Bosznay Sándor h 1. Haraszti, Károsy Gyula s 1. 
Monor, Horváth József s. 1. Bogdása, Baksay Árpád t. k. 
Szabadszállás, Kovács Emil hitokt. Budap st, Kovács Lajos 
hitokt. Budapest, Kiss Mózes s. 1. Uj-Mindszent, Hegyi Károly 

t. k. Jászkerekegyháza, Kinsele Miksa s. 1. Új-Verbász, 
Szász Béla püsp. titkár Budapest, Csűrös István hitokt. 
Budapest, Szeless József h. 1. Viszló, Baky Ferencz t. k. 
Ó-Moravicza, Vass Árpád t. k. Szalk-Szt. Márton, Hamar 
György h. 1. Kémes, Hankó Gyula s. 1. Tápió-Szele, Ele-
kes Imre egyet. Budapest, Mező Lajos s. 1. Lápafő, Szé-
kely József h. 1. Iváncsa, Szakács Imre s 1. Dráva-Sza-
bolcs, Pünkösdi István t. k, Héviz-Györk, Molnár S. h. 1. 
Kőröshegy, Kúthy Géza s. I. Tiszavezseny, Borsos István s. 1. 
Seregélyes. (Néhány egyháznak nem jutott segédlelkész.) 

A különböző egyházkerületekből bekebelezésért nyolc 
s. lelkész folyamodott, kik egyházkerületünkbe mindany-
nyian bekebeleztettek. 

(Ötödik nap, október 22.) 

A délelőtti tárgyalást Szász Károly püspök és Szi-
lassy Aladár elnöklete alatt a jogügyi és gazdasági bizott-
ság jelentése nyitotta meg, mely jelentésben foglaltak-
taknak egyhangú elfogadása után az egyes egyházmegyékben 
felmerült s az egyházkerülethez felterjesztett ügyek vétet-
tek tárgyalás alá. A délután folyamán is, midőn Szász 
Károly püspök és Ádám András, majd Csrh Ervin elnö-
költek, ezen ügyek tárgyaltattak, később pedig az állandó 
számszéknek az egyházkerület felügyelete alá tartozó 
pénztárak meg- és felülvizsgálatáról előterjesztett jelenté-
sét olvasta fel Szász János előadó. A terjedelmes jelentés 
lelkiismeres és pontos kidolgozásáért az egyházkerület 
köszönetet mondván a számszék elnökének, Szilassy Ala-
dárnak és az előadónak, az abban foglaltakat tudomásul 
veszi. Nevezetesebb tételei e jelentésnek: 

I. A) A közpénztárnak va-
gyon-állaga 1894-ben . . . . 160,077 frt 27 kr. 

1895-ben . . . . 159,239 frt 93 72 kr. 
tehát kevesebb . . 837 frt 34 krral. 

Bevétele (1895) 26,769 frt 11V2 kr. 
Kiadása . . . 23,398 frt 52 " kr. 
Maradvány . . 3370 frt 59 Vs kr. 
B) Missziópénztárnak va-

gy on-állaga 1894-ben . . . . 17,345 frt 34 kr. 
1895-ben . . . . 18.368 frt 38 kr. 

tehát több . . . . 1022 frt 04 krral. 
Bevétele (1895) 10.069 frt 64 kr. 
Kiadása . . . 8606 frt 81 kr. 
Maradvány . 1462 frt 83 k r 

C) Államsegélypénztár va-
gyon-állaga 1894-ben . . . . 161.214 frt 48 kr. 

1895-ben . . . . 166,246 frt 48 kr. 
tehát több . . . . 5032 frt — krral. 

Bevétele (1895) 64,464 frt 80 kr. 
Kiadása . . 39,851 frt 10 kr. 
Maradvány . . 24,613 frt 70 krT~ 

D) Br. Baldácsy-pénztár 
vagyon-állaga 1894-ben . . . 1062 frt 61 kr. 

1895-ben . . . 1389 frt 19 kr. 
tehát több . . . . 326 frt 58 krral. 

Bevétele (1895) 3369 frt 68 kr. 
Kiadása . . . 1980 frt 49 kr. 
Maradvány . . 1389 frt 19 k r " 

II. A budapesti Theologiai 
Akadémia pénztárának vagyon-
állaga 1894-ben 361.309 frt 62 V. kr. 

1895-ben 362,695 frt 27 kr. 
gyarapodás . . . . 1385 frt 64 V2 kr. 



Bevétele (1895) 24,751 frt 36 kr. 
Kiadása . . . 23,002 frt 69 kr. 
Maradvány . . 1748 frt 67 kr. 

III. A ref. theologiai konviktusi pénztár 
vagyon-állaga 1894 ben . . 2880 frt 65 kr. 

1895 ben . . 3109 frt 65 kr. 
gvarapodás . . 229 frt — kr. 

Bevétele (1.895) 4763 frt 02 V2 kr. 
Kiadása . . . 4657 frt 71— kr. 
Maradvány . . 105 frt 317a krT ~ 

IV. Theol. tanári könyvtár 
Bevétele (1895) 394 frt 20% kr. 
Kiadása . . . 348 frt 01— kr. 
Maradvány . . 46 frt 191/.. kr. 

V. A budapesti ev. ref. főgimnázium nem terjesz-
tette be számadását és vagyon-kimutatását. 

VI. A gyönki ref. algim. vagyona: 
a) gimnáziumi alap 62.267 frt 95 kr. 
p) ösztöndíjak. . . 2355 frt — kr. 
összesen . . . . 64,622 frt 95 kr. 

Bevétele (1895) 5394 frt 66 kr. 
Kiadása . . . 4901 frt 02 kr. 
Maradvány . ' 493 frt 64 kr. 

VII. A halasi ref. főgimn. 
tőkevagyona 259,450 frt 66 kr. 

Bevétele (1895) 21.105 frt 32 kr. 
Kiadása . . . 20,976 írt 41 kr. 
Maradvány . . 128 frt 91 kr7~ 

VIII. A kecskeméti reform. 
főgimnáziumi tőkék állaga . . 86,199 frt 08 kr. 

Bevétele (1895) 39,488 frt 01 kr. 
Kiadása . . . 39,488 frt 01 kr. 
Maradvány . . — frt — kr. 

IX. A kecskeméti jogaka-
démia vagyona 4200 frt 

Bevétele (1895) 5277 frt 03 kr. 
Kiadása . . . 5277 frt 03 kr. 

kr. 

Maradvány frt kr. 
X. A kun-szt-miklósi ref algimnázium vagyona kü-

lönböző címeken 146,193 frt 51 kr. 
Bevétele (1895) 9814 frt 83 kr. 
Kiadása . . . 7205 frt 21 kr. 
Maradvány . . 2609 frt 62 krT~ 

XI. A nagykőrösi 
a) főgimnázium vagyona 234,333 frt 72 kr 

Bevétele (1895) 43,232 frt 1.8 kr. 
Kiadása . . , 41,376 frt 65 kr. 
Maradvány . 7 1855 frt 53 kr 

P) tanítóképezde vagyona 62,214 frt 05 kr. 
Bevétele (1895) 9752 frt 74 kr. 
Kiadása . . . 9752 frt 74 kr. 
Maradvány . 

Y) tápintézet 
Bevétele (1895) 
Kiadása . . 

— frt — kr. 

6298 frt 92 kr. 
3924 frt 80 kr, 

Maradvány 2374 frt 12 kr. 
XII. A Karczag Dániel és neje Noszlopi Csizmadia 

Katalin-féle alapítványi tőkeállaga 38,244 frt 55 kr. 
Bevétele (1895) 2064 frt 28 kr. 
Kiadása . . . 386 frt 30 kr. 
Maradvány 1677 frt 98 kr. 

XII. A dunamelléki ev. ref. egyházkerület részére 
az egyetemes konvent által, az országos közalapból és az 
egyházkerületi missziói pénztárnak az 1895-ik évben főt. 
Szász Károly püspök úr által vezetettszámadása szerint 

Bevétele 
Kiadása 

4209 frt 77 kr. 
4056 frt 25 kr. 

Maradvány 153 frt 52 kr. 
XIV. A Roboz Károly-féle alapítvány 

Bevétele (1895) 7960 frt 51 kr." 
Kiadása . . . 7764 frt 73 kr. 
Maradvány . ~ 195 frt 78 kr. 

(Hatodik nap, október 23.) 

Elnökök: Szász Károly és Cseh Ervin. 
A számszék elmaradt felterjesztéseinek meghallga-

tása után következett az államsegély-osztó bizottság jelen-
tése. Az egyházak kölcsön és segélykérő folyamodványai 
átvizsgáltatván, a közgyűlés a következő összegeket sza-
vazta meg. 

I. Kölcsönképen: Felcsúth 2000 frt, Czecze 600 frt. 
Kis-Pest 5000 frt, Bel várd 800 frt. Összesen 8400 frt. 

II. Segé lyképen: A) Egyházaknak:Drávafok 80 frt, 
Sámod 80 frt, Garé 100 frt, Kórós 80 frt, Dráva-Szabolcs 
100 frt, Jász-Kerekegyháza 80 frt, Tisza-Várkony 80 frt, 
Szolnok 150 frt. Szánk 100 frt, Lajos-Mizse 50 forint, 
Jász-Karajenő 100 frt. Felső-Iregh 150 frt, Lápafő 80 frt, 
Túr 100 frt, Szólád 100 frt, Őszöd 80 frt, Mágocs 80 frt, 
Köttse 80 frt, Kis-Oroszi 100 frt, Üllő 80 forint, Pomáz 
80 frt, Mogyoród 80 frt, Péczel 150 frt, Sziget-Monostor 
80 frt, Majosháza 150 frt, Váralja 150 frt, Duna-Földvár 
100 frt, Nagypal 80 frt, Bia 100 frt. Felcsűth 100 forint, 
Vereb 80 f r t Összesen: 3000 f'rt. 

B) Lelkészeknek : Vinczi Gyula béllyei 70 frt, Széles 
Aron bajai 70 frt, Fejes Zsigmond nagycsányi 60 forint, 
Vitányi Bertalan czúni 70 frt, Pásztor László sárkeresz-
túri 60 frt, Horváth Gyula tésenfai 70 frt, Bajó Sándor 
lápafői 70 frt, Kiss József endrédi 70 frt, Thury Károly 
kapolyi 80 frt, Hartmann Károly megyeri 40 frt, Szabó 
Lajos kisszentmiklósi 70 forint, Szőlősy Pál solti t. k. 
60 frt, Kőváry Lászó laczházi t. k. 70 frt, Dömötör Lajos 
nagypali 70 frt, Kúr Kálmán bátai 70 frt, Kálmán Dezső 
kölesdi 80 frt, Szentpéteri Pál 350 forint, Sedivi Frigyes 
mogyoródi helyetteslelkész 150 frt. Összesen: 1580 frt. 

III. Theologiai szükségletekre 3000 frt. 
IV. Missziói célokra alapítványul . . . 500 frt. 
V. Közpénztár javadalmazására . . . . 500 frt. 
VI. Budapesti theol. intézet convictusára. 1000 frt. 
VII. Nyolc egyházmegyének közigazgatási 

költségeik pótlására á 100 frt . . 800 frt. 
Mindössze: 18,780 frt. 

Baldácsy-a lapból : A) Egyházaknak: Baja 150 frt. 
Kuczura 1. eh. 150 frt, Magyar-Rét falu 150 frt, Belvárd 
150 forint, Magyarpeterd 150 forint, Törtei 150 frt, Paks 
150 frt, Sárkeresztúr 200 frt. Összesen 1250 frt. 

B) Lelkészeknek : Varga Sándor szanki 100 forint, 
Szász János dabi 150 frt, V. Balogh Lajos gyúrói 100 frt. 
Összesen: 350 frt. 

A Szondy-Kenessey alapítványból várható 200 frt 
ez évben a vukovári missziói egyháznak adatik. 

Olvastatott ezután a missziói bizottság jelentése. A 
missziói bizottság a f. hó 20-án tartott ülésen felolvasott 
püspöki jelentésből örömmel győződött meg, hogy a misz-
szióra fordított tetemes áldozat úgy anyagi, mint erkölcsi 



tekintetben dúsan meghozza gyümölcsét. Az alkalmazás-
ban levő lelkészek nemes feladatuknak apostoli buzgóság-
gal igyekeznek megfelelni, időszakonként pedig kimerítő 
jelentéseket terjesztenek be. 

Az irodalmi bizottság f. hó 19-én tartotta meg ülé-
sét. Ez ülésben olvastatott Kókai Lajosnak a vallástani 
kézikönyvekről beterjesztett, s a bizottsági előadó által 
felülvizsgált kimutatása, mely szerint 1896. jún 1-én rak-
táron volt a 2 5 % - o s bizományosi díj levonása után 7012 
frt 50 kr. értékű kézikönyv. Bevétel 1671 frt. kiadás 
775 frt 50 kr. s így a pénztári maradvány (tiszta jöve-
delem) 895 frt 50 kr, míg a mult évben csak 256 frt 
87 kr. felesleg volt. A bizottságnak az egyes vallástani 
kézi könyvek újabb kiadására vonatkozó felhatalmazási 
kérvénye helybenbagyatott. Földváry László váczhar-
tyáni lelkész «Adalékok a dunamelléki ref. Egyházkerület 
történetéhez* című művét a bizottság kiadásra ajánlja, 
azzal a javaslattal, hogy mivel a kiállítási költség és az 
írói tiszteletdíj tetemes összeget képvisel, rendelje el az 
egyházkerületi közgyűlés a megjelenendő monographiának 
az egyházkerület minden gyülekezete által leendő megvá-
sárlását. A bizottság jelentése tudomásul vétetett, Földváry 
László művének kiadását czélzó javaslatot a közgyűlés 
akként fogadta el, hogy a munka kiadatik, de előállítási 
költségei részint előfizetés és adományok beszerzése útján, 
részint pedig akként állítandók elé, hogy kéressenek fel a 
gyülekezetek legalább egy-egy példány árának megküldé-
sére. A nagybecsű munka kiadása ez elvek szerint az 
irodalmi bizottságra bízatott. 

A segéd és helyettes lelkészek lelkészi minősítésé-
nek m e g á l l í t á s a után Szilády Áron egyházkerületi fő-
jegyző bemutatja a Marton Lajos vallástanártól f. hó 22. 
felvett theol. magántanári vizsgálat jegyzőkönyvét. Mint-
hogy a vizsgálatot tett vallástanár a vizsgálati szabály-
zatokban feltüntetett követelményeknek úgy jeles írásbeli 
dolgozatával, mint kiváló szóbeli vizsgálatával teljesen 
eleget tett. neki a theol. magántanári képesítés megadatott. 

Ezekkel a közgyűlés tárgysorozata teljesen kimerül-
vén, Szász Károly imája után a közgyűlés szétoszlott. 

M. J. és T. 1. 

Az ágostai h. evangélikusok egyetemes 
közgyűlése. 

Második napon az egyetemes felügyelő lelkes szavak 
kíséretében jelentette, hogy a Hornyánszky-cég 1000 ko-
ronát ajánlott fel az egyetemes nyugdíjintézet javára, sőt 
annak évről évre való megújítását is igérte. A konvent 
éljenzéssel fogadta a negvlelkű ajánlatot s Prónay Dezső 
báró meleg elismerését fejezte ki az adományért. 

Az egyetemes törvényszék tagjaivá az egyes egy-
házkerületek ajánlatára közfelkiáltással megválasztották: 
Svehla .1., Laszkáry P. ; dr. Masznyik E., Kund S., Stett-
ner Gy., Bancsó A., Korén P.. Rohonyi Gy., Góbi J., Bánó 
J,, Csiskó .1., és Fischer M. E. tárgynál nagyobb vitát idézett 
elő a tiszai és dunántúli kerület ama kérdése, vájjon a 
konvent, vagy a kerületek fizetik-e a törvényszék tagjai-
nak uti költségeit és napidíjait? Baltik, Győry, Gyurátz. 
Laszkáry és Zsigmondy hozzászólása után abban állapo-
dott meg a közgyűlés, hogy minden évben jegyzőkönyvbe 
jön a névsor, s ebből fogják esetről esetre megállapítani 
a törvényszék tagjainak díjazását. Különben a kérdés 
behatóbb tárgyalása a jövő évi konvent elé utaltatott. 

A theol. akad. nagy bizottság jelentéséből kiderült, 
hogy a pozsonyi régi lyceum helyén az egyház különösebb 
megterheltetése nélkül létesítette a theol. Otthont, melynek 

már is 7000 frt alapítványa van, s kéri az egyházegyete-
met, hogy az épület bérét, 1300 frtot, az egyetemes köz-
alapból évről évre vállalja magára. A kérvény a pénz-
ügyi bizottsághoz utasíttatott, s a pozsonyi egyházzal meg-
kötött szerződés ratifikáltatott.. Csecsetka tanárnak 400 frt 
évi nyugdíjat biztosítottak s a theol. akadémia költségve-
tése elfogadtatott. 

A theol. intézetek egyesítésének kérdésénél az egyes 
kerületek nyilatkozatai jegyzőkönyvbe vétettek s jelentés-
tétel végett az akad. nagybizottságnak kiadattak. A nagy-
bizottság tagjainak megválasztása a más napi gyűlés; első 
tárgyául tüzetett ki. Az egyetemes tanügyi bizottság s 
Góbi J. levéltáros évi jelentése tudomásul vétetett. A tan-
ügyi bizottság tagjait a következő napon választották. 

Heves vitát keltett az egyetemes közgyűlés ügyrendje, 
a melyet Győry E. fogalmazásában egy bizottság készí-
tett. Zelenka püspök általánosságban sem akarta azt elfo-
gadni. Győry E. oszlatta el kételyeit, a midőn kimutatta, 
hogy a javasolt ügyrendnek az eddigi gyakorlat szolgál 
alapul, a bürokratismust kerülni kell, egyetemes püspök-
ség nincs, a központi administratio költséges, s a paritás 
elvét az elnökségben az ügyrend sem szünteti meg; Gyu-
rátz és Podmaniczky .1. hozzászólása után Radó Kálmán 
indítványára az általános tárgyalás alapjául, sőt az egyes 
szakaszok tárgyalásánál némi módosításokkal részleteiben 
is elfogadtatott Természetes, hogy Jánoska, liptói alespe-
res, az ügyrendből ki akarta hagyni azt, hogy a tanács-
kozás s az ügykezelés nyelve a magyar. 

Végül az árvái esperesség felebbezésére került a 
sor. A tiszai egyházkerület ugyanis az árvái esperességet 
az önkormányzatban való képtelensége miatt a liptóiba 
beolvasztani akarja. Az árvaiak felebbezését a közgyűlés 
által kirendelt bizottság előzetesen megvizsgálta s azt 
véleményezte, hogy az egyházi alkotmány szerint ily kér-
désnél az illető egyházközségek is meghallgatandók, de 
mert ennek megtörténte a tiszai egyházkerület jegyző-
könyvéből ki nem derül, a felebbezés a tiszai egyház-
kerületnek újabb határozathozatal végett visszaadatott. 

A harmadik napon föleskették a consistorium újon-
nan választott tagjait s közfelkiáltással megalakítottak az 
akadémiai theol. nagybizottságot. Tagjai : Bácsik Fr., 
Laszkáry Gy, Ritter K., Hollerung K.. Gyuratz F., Radó K. 
Poszvék S., Horváth S., Sárkány S., Fabinyi Th., Zsi-
linszky M., Bachát D., Zelenka P., Péchy T , Terray Gy. 
és Glauf P. Az egyetemes gyűlés világi aljegyzőjévé 
Sztehló K. helyett Győry Fábián választatott. 

Zajos vitát keltett a közoktatásügyi miniszternek az 
a rendelete, mely az evang. tanítóegyesületeket arra kö-
telezi, hogy alapszabályaikat hozzá felterjeszszék. A bánya-
kerület ebben a rendeletben az egyház autonómiájának 
megsértését látja, s arra kérte a közgyűlést, hogy tilta-
kozzék a miniszter illetéktelen beavatkozása ellen. A vitá-
ban Kramár, Baltik, Sárkány és Zsilinszky vett részt. A 
sérelmes ügy különben a bányakerület elé utaltatott. 

Jelentette a felügyelő; hogy a közalap ez évben is 
50 ezer frt országos segélyt kapott. Indítványára kimon-
dotta a gyűlés, hogy a segélyző bizottság fogja az orszá-
gos segélyt a már mult évben megállapított irányelvek 
szemmeltart.ásával felosztani. így hát a segély állandónak 
tekinthető s arra az iskolák p. o. Pozsony és Eperjes a 
jövőben építhetnek. 

Zsilinszky M. a Luther-társaság megbízásából a né-
pies prot. irodalmi termékek terjesztése és felvirágozta-
tása s egy hivatalos lap megteremtése és segélyezése tár-
gyában szólalt fel. Melegen fogadott indítványa a pénz-
ügyi bizottsághoz utasíttatott. 



A lelkész vizsgáló bizottság tagjaivá megválasztattak : 
Laucsek J., Kund S., Horváth S.. Michaelis V., Hacker K., 
Laukó R., Weber R., Ráth K., Csengey G., dr. Szlávik 
Mátyás és Mayer E. 

A szupplikáció ügyében annak eltörlését sürgető 
dunántúli indítvány fölött egészen helyesen napirendre 
tért a gyűlés. 

A dunáninneni kerületnek a vallásoktatás kérdésé-
ben beterjesztett új tanterve a tanügyi bizottsághoz uta-
síttatott. E bizottság elnöke Győrv E., alelnöke Zsilinszky 
Mihály, jegyzője Góbi J. E tanügyi bizottságra a jövőben 
még igen szép feladat vár. 

A bányakerületnek ama indítványa, mely szerint 
nem felekezeti iskolában a vallástanítás költsége az álla-
mot illesse, véleményes jelentéstétel végett, az egyes egy-
házkerületekhez utaltatott. E kérvény különben csakis a 
törvény ide vonatkozó szakaszának megváltoztatásával 
teljesíthető. 

A hátralévő folyó ügyek elintézése után az egye-
temes gyűlés elnöke, Prónay Dezső rövid beszéddel befe-
jezte a konvent tanácskozásait, mire Baltik Fr. püspök 
rövid imája után az egyetemes gyűlés szétoszlott. 

Gömöri. 

R É G I S É G E K . 
Pár szó Károlyi Boldi Sebestyénről. 

Köszönettel tartozom Pokoly Józsefnek, hogy adatok-
kal járult a Károlyi Boldi Sebestyén életrajzához. Hiszem 
és remélem, hogy idő folytán még több adat fog nap-
fényre kerülni, úgy, hogy előbb-utóbb teljes bizonyossággal 
el fogjuk dönthetni, ha vájjon egy vagy két Károlyi Sebes-
tyén létezett-e hát csakugyan? Mert most még sajnálattal 
kell kijelentenem, hogy a Pokoly úr által előadottak után 
is megmaradok azon nézetem mellett, mely szerint egy 
Károlyi Sebestyénre vonatkoznak az ismert adatok. Még 
pedig azért, mert. azok az adatok, melyek Pokolyt most 
nyilvánított meggyőződéséhez vezették, mivel egy időben 
két helyen működő Károlyi Sebestyént tüntetnének föl, 
egyfelől ugyan határozottan Károlyi Sebestyénről szólanak, 
másfelől azonban csak Sebestyén keresztnevű egyénekről, 
minden vezetéknév említése nélkül. Én ebből a körül-
ményből egyelőre hajlandóbb vagyok azt következtetni, 
hogy ezek a pusztán Sebestyént illető adatok valami más 
vezetéknevü Sebestyénre vonatkoznak, s nem az esetleg 
sok Sebestyén közül feltétlenül és múlhatatlanul épen 
Károlyi Sebestyénre. 

Mert hogv is áll a dolog? A kolozsvári városi jegy-
zőkönyv az 1558. évben egy eltávozni akaró Sebestyén 
mesterről beszél, nemkülönben Schesaeus 1560-ban szin-
tén egyszerűen Sebestyént említ. Az ezekkel egykorú s 
Károlyi Sebestyént máshol feltüntető adatok ellenben tisz-
tán és határozottan Károlyi Sebestyénről vagy Boldi Sebes-
tyénről beszélnek, egymással pedig végképen nem ellen-
keznek. 

Meg kell még jegyeznem a következőket. A »Deutsche 
Fundgruben* és a Kolozsvár városi jegyzőkönyv adatát 

én is ismertem s amannak alapján irtam a Pallas Lexi-
konában. hogy K. B. S. a krakói egyetemről hazatérve 
»a kolozsvári iskola l/elydtes tanára lett«. Mert a »loca-
tus« kifejezést Jakab Elektől eltérőleg. ki utódnak fordítja, 
én eképen értelmezem s azt állítom, hogy Tordai mellett 
(kinek kanonokságáról a Történelmi Tár valamelyik évfo-
lyamában van adat), mintegy segédtanári állásban műkö-
dött Károlyi s ennélfogva sincs miért az 1558-ban Kolozs-
várról távozóban lévő Sebestyénre ráhúzni a Károlyi 
nevet. 

Nem szól a Károlyi, Boldi és Károlyi Boldi egysé-
ges volta ellen az a körülmény sem, hogy kétszer szere-
pel a krakói magyar bursa névsorában. Vegyük ugyanis 
figyelembe, a mit Károlyi Sebestyén püspöknek s Boldi 
Sebestyén püspöknek ugyanazonosságát kimutató cikkem-
ben írtam volt, hogy t. i. »seniorul nem egyszer alkal-
maztattak olyanok, a kik közvetlenül azelőtt nem időz-
tek Krakóban, sőt olyanok is, kik hazájokban már hiva-
talos állást (gálszécsi plébános, egri kanonok stb.) foglal-
tak volt el*. K. S. pedig a második ízben seniori tisztet 
teljesít, sőt az egyetemre nincs is beiratkozva. így tehát 
bátran elfogadható, hogy az 1525-ben Krakóban tanult 
Károlyi Sebestyén kolozsvári segédtanítóságából vagy eset-
leg más állásból 1534. őszén visszatért Krakóba a magyar 
bursa seniorának. 

Hogy pedig neve különbözőképen fordul elő e két 
időpontban, nem szokatlan s nem feltűnő ő nála, ki mint 
püspök Károlyi Sebestyénnek s Boldi Sebestyénnek egv-
iránt írta magát és a ki krakói senior korában mint Ká-
rolyi Boldi Sebestyén szerepel, a következő évben pedig 
már mint csak Boldi Sebestyén iratkozik be a wittenbergi 
egyetemre. 

Mindössze egy körülmény látszik ellene szólni a 
Károlyi Sebestyén »egy«-ségének: ha t. i. azt a kérdést 
tesszük fel, hogy a ki 1535-ben Wittenbergben a refor-
mátorokat hallgatja, hogyan lehet 1543-ban kanonok ? 
De hát meggyőztek-e ők egyszerre mindenkit? hazatért 
hallgatóik eldobva magoktól a régi hitből esetleg kínál-
kozó előnyöket, kivétel nélkül azonnal a küzdelmes és 
sok ideig veszedelmes reformátori pályára adták-e mago-
kat? Nem tartozott-e Károlyi Sebestyén is azok közé, a 
kik csak akkor léptek fel nyíltan a Wittenbergből kiindult 
elvek mellett, mikor már ezek is biztosították testi, lelki 
nyugalmokat ? 

Az előadottaknál fogva a Schesaeus adatát s a Ko-
lozsvár városi jegyzőkönyvét nem ismervén el Károlyi 
Sebestyénre vonatkozónak, mindaddig, míg az adatok hatá-
rozottan nem igazolják két Károlyi Sebestyén létezését, 
én részemről megmaradok előbbi álláspontomon. 

Zoványi Jenő. 



IRODALOM. 

** Magyar írók élete és munkái. A m. t. aka-
démia megbízásából írta Seinnyei József, a m. nemzeti 
múzeum hírlap-könyvtár őre. V. k. 1 füzet (38. f.), Buda-
pest, 1896. Hornyánszky V. nyomdája. Ára 50 krajcár. 
Ennek a hézagpótló munkának, mely a magyarországi 
írók életrajzi adatait, munkáik jegyzékét és a róluk szóló 
dolgozatok sorozatát foglalja magában, most megjelent 
38. füzetében az »Iczés — Inkey« címszók közé eső írók 
biográfiái és bibliográfiái adatait közli a nagyszorgalmü 
szerző. Ismertebb nevű írók e füzetben Ihász Gábor a 
nyelvtaníró, Illésy György a hírlapíró, Illyés Bálint a költő, 
Ilosvay Lajos a khemikus, Ilosvai S. Péter a Toldi Miklós 
írója, Imling Konrád a jogi író, Imre Sándor a nyelvész, 
Indali (Erdélyi) Péter a tankönyvíró stb. Az eddig kiadott 
38 füzetben immár 8708 életrajz jelent meg. A becses 
munka mindazoknak melegen ajánlható, kik irodalmunk 
története iránt érdeklődnek. 

** Die Osterreichisch-Ungarische Monarchie 
cím alatt dr. Umlauft szerzőtől jeles földrajzi és statisz-
tikai kézikönyvet ad ki 30 kros füzetekben a Hartleben 
könyvkiadó cég Bécsben. Az egész mű 25 füzetben, 200 
illusztrációval és 15 térkép-melléklettel oly szép kiállítású, 
hogy valóságos díszmű számba vehető. Maga a szöveg, 
mely most már harmadik kiadásban lát napvilágot, lelki-
ismeretes és alapos tudós munkája, s eddig 12 fűzet jelent 
meg belőle. Most az 5—12-ik füzeteket kaptuk, melyek-
ben Ausztria és Magyarország hegyrendszerei, síkságai, 
folyói, tavai, vízesései, csatornái, tengerei, majd a két or-
szág meteorologiai viszonyai és növényei vannak beható-
lag ismertetve. A munka tudományos alapon, de nem a 
nehézkes szakszerűség modorában, hanem a művelt közön-
ség által élvezhető népszerű nyelven van írva. Térképei 
közül igen szépek az osztrák Alpesi-tartományokat (7 f.) 
a Cseh-Morva-országot (8 f.), az Ausztria-Magyarország 
hegy- és folyam-rendszerét (10. f.) és a Magyarbirodal-
mat (11. f.) ábrázoló színezett térképek. Megrendelések 
Hartleben A. könykiadó hivatalába, Bécsbe intézendők. 

E G Y HÁ Z. 

A dunamelléki egyházkerületi értekezletről 
e Lap mult számában megjelent tudósításba téves közlés 
került. A történeti hűség kedveért megjegyzem, hogy 
György László úr egy szót sem szólott a magyar pole-
mikusokról, hanem B. P. (Böszörményi Péter) 1792-ki 
könyörgéses könyvéről, Kálvin Institutióiról, a Helv. Con-
fessióról. A magyar polemikusok és Alvinczy kiadását 
különösen, én magam sürgettem. Kérem ennek a kiiga-
zítását a legközelebbi lapban. Nagy-Kőrös, 1896. október 
hó 28-án. 11. Kiss Kálmán. 

Újabb és újabb mel lőz te tésünk cím alatt a követ-
kező jogos felszólalást olvassuk a >Sárospataki Lapok «-

ban. Az új igazságügyi palota felavatása nagy ünnepélyes-
séggel történt meg okt. hó 20-án. A meghívottak úgy 
néztek rá az országházzal szemben lévő új palotára, mint 
ezredéves létünk egyik nagy emlék-művére s úgy üdvö-
zölte azt az igazságügynek mostani minisztere is, Erdély 
Sándor. Az épület 3V2 millió forintba került; azért eny-
nyibe, mert — mint a miniszter elejtette — ők belátták 
azt, »hogy a hely, a hol kimondatik, fényét és súlyát 
emeli az igazságnak*. A fényes épület felavatására sokan 
voltak egybehíva az előkelőségek. Ott voltak a minisz-
terek, államtitkárok, a legfőbb birák, az egyetemi tanárok, 
a város képviselete, a rendőrség feje, s ott volt Gsászka 
György kalocsai érsek is; és mikor az üdvözlő beszédek 
elhangzottak s a záró kőbe az emlékokmányt elhelyezték 
s a király a 3-as kalapácsütést elvégezte és a főhercegek 
is teljesíték ebbeli tisztüket: akkor előállott Kalocsa érseke 
és a zárókövet megáldotta! Kerestük a napi lapok által köz-
lött díszes névsorban a többi egyházak papi képviselőit, de 
nem találtuk. Az igazságügyi palota felavatásánál is igaz-
ságtalanság történt tehát velünk a Bánffy aegise alatt, 
ebben a millennáris nagy esztendőben, a képviselőválasz-
tások küszöbén! A pozsonydévényi várhegyen épült ezred-
évi emlékműnél sem történt különbül. Ott ugyanis okt. 
hó 18-án Boltizár János püspök, érseki helynök mondott 
csendes misét, a többi egyházak pedig (az ág. evangéli-
kusoké is, a kik pedig ott jó erőben vannak!) — ünne-
pélyesen mellőztettek — a vallásegyenlőség nagyobb dicső-
ségére ! A brassói ezredévi emlék-ünnepélyen ott volt 
ugyan 3 prot. püspök is, de nem jutott egyéb szerepök, 
mint pohárköszöntőt mondani a fehér asztalnál, a mi pedig 
még sem eléggé hiva'alos kifejezése a vallás-egyenlőségnek. 

A tornai ref. e g y h á z m e g y é t , mint a bibliai Jóbot, 
igazán meglátogatta az Úr. Nenány év alatt egymásután 
veszíti el espereseit. A 90-es évek elején élete delén várat-
lanul ragadta el tőle Vajányi Lajost s alig hogy meg-
nyugodott és megvigasztalódott új esperesében, Gyarmathy 
József, szilicei lelkészben, már örömét megint bánatra 
változtatta a sors. Gyarmathy ez év tavaszán rövid ideig 
tartó orbáncbetegségnek lett hirtelenül és váratlanul ál-
dozata. A kis egyházmegye könyes szemekkel nézett új 
esperes után s megválasztotta Gyarmathy ipját, id. Ka-
possy György jabloncai lelkészt, a kit most az októberi 
sárospataki egyházkerületi gyűlésen avattak föl két más 
esperes társával együtt. Alig hogy hazament Kapossy az 
avató gyűlésről, a Gondviselés általa és benne is meg-
szomorította a tornai egyházmegyét. A jólelkű, öreg lel-
kész annyira kesergett veje halála, leánya és árva unokái 
sorsa felett, hogy emlékezetét elveszítette. Tragikus sorsa 
mély megdöbbenést és részvétet keltett mindenfelé. Az 
esperesi hivatal vezetését ideiglenesen Lükő Béla, görgői 
lelkész vette át. 

Orgonaavatás . A mezöberényi reform, egyházban 
minap avatták fel az ezredév emlékére közadakozásból 
épített díszes orgonát, mely Dangl Antal fia aradi cég 
műve. Az ünnepélyen jelen volt az egyházmegye espe-
rese, Szabó János is. Az ünnepi beszédet Illyés Endre, a 



gyülekezet lelkipásztora tartotta Pál apostol eme szavai 
alapján: Az én örömöm mindnyájatoknak öröme. Kifej-
tette, hogy e szép alkotás az áldozatkészség tanújele, a 
vallásos buzgóság élesztője és a honszeretet ápolója leend. 
Az új orgonán ez alkalommal Szügyi József békési orgo-
nista-kántor játszott valódi művészettel. 

Templomavatás . A szatmármegyei Pató házán nagy 
ünnepet ült a napokban az ottani református egyház. 
Felavatták ugyanis az ezerev emlékére szentelt új és díszes 
templomot, a melyet 10,000 forint költséggel emelt az 
egyházközség. A templomot maga Kiss Áron püspök avatta 
fel gyönyörű imádsággal. Aztán Bartók Jenő dr. debre-
ceni theologiai tanár mondott egyházi beszédet, a mely 
után keresztelés és úrvacsoraosztás volt. Ugyanekkor a 
templomból kiszorult nagy hallgatóságnak Topolczi Zoltán 
lelkész tartott egyházi beszédet. 

I S K O L A . 

Iskolaavatás . Felső-Zempczén, Abaujmegyében mult 
vasárnap igen szép ünnepély folyt le. Fölavatták a 
3000 forint költséggel épített díszes új iskolát. Ostermann 
P. ranki lelkész tartotta I. Péter 2, 1 — 11. fölött az ünnepi 
szónoklatot s meggyőzően fejtegette azt a gondolatot, 
hogy iskoláink őseinktől ránk maradott legszükségesebb, 
legszentebb és legdrágább örökségünk. Az iskola előtt a 
helybeli lelkész. Jungmann G. az iskola és a templom 
közötti viszonyt fejtegette. Szlávik M. eperjesi coll. igaz-
gató-tanár magyar nyelvi hazafias beszédével arra hívta 
fel a figyelmet, hogy Kossuth Lajos ebben a templomban 
konfirmáltatott, s illő volna, hogy ez a történeti tény a 
templomba illesztendő emléktáblán megörökíttessék; és 
erre a célra 5 frtot adományozott, mihez a vendégek 7 frt 
35 krt adtak össze. 

Az orsz. közoktatási tanács állandó bizott-
sága október 27-én tartott ülésében véglegesen megálla-
pította ügyrendjét, a mely addig is, míg az összes ülés 
elé nem kerül s a miniszter jóvá nem hagyta, alapul 
szolgál a tanács munkásságában. Beöthy Zsolt dr. alel-
nök kijelölte a bizottság tagjai közül az előadókat : Hein-
rich Gusztáv dr. a középiskolai tanterv revíziójának, 
Kármán Mór dr. a tanítóképző intézeteknek, Szuppán 
Vilmos az osztatlan népiskolai tantervnek, Bokor József dr. 
a polgári iskolák reformjának lett az előadója. Az elő-
adók kijelölésénél az volt a döntő szempont, hogy azok 
vegyék át az egyes kérdések előadói tisztét, a kiknek már 
korábban is irányadó részük volt a tárgyalásokban. A 
bizottság foglalkozott még a tanács könyvtárának rende-
zésével és gyarapításával s e célra egy szűkebb körű bi-
zottságot küldött ki. 

A sárospataki főiskola két új jogtanára: Hlye-
falvi Vitéz Géza és Szabó Sándor f. hó 21-én esküdtek 
fel a tanári kar közgyűlésében, hol a közigazgató üdvö-
zölte őket szives Isten-hozottal s kötötte szivükre a sáros-
pataki főiskola és a protestáns-ügy szeretetét. Előadásaikat, 
már elébb megkezdték; az első f. hó 16-án, a második 
f. hó 19-én. Mindkét kezdő előadáson ott voltak akadé-
miai igazgató és a jogtanárok általában s az ifjúság majd-

nem teljes számmal. Mindkettőjöket a jogi dékán mutatta 
be a hallgatóságnak, örömmel emelvén ki, hogy mind-
kettőjöket a tanári kar, igazgató-tanács és a kerület egy-
hangú bizodalma választotta meg. Illyefalvi Vitéz Géza 
hosszabb beszédben fejezte ki a lelkét mozgató alkalmi 
gondolatokat. (Sp. Lk.) 

EGYESÜLET. 
A Tabitha-nőegyesület , néhai Székács József e 

szép alkotása, mely a székes-főváros területén lakó sze-
gényeket valláskülönbség nélkül gyámolítja, kit ruhával, 
kit kenyérrel, kit fűtőanyaggal: most adta ki az 1895— 
1896-iki munkaévéről a szokásos kimutatását. E szerint 
az egyesület a mult évben Összesen 23 rendes összejö-
vetelt és ugyanannyi választmányi ülést tartott, melyeken 
950 darab új ruhát és fehérneműt varrtak az egyesület 
tagjai. Az egyesületet 590 folyamodó kereste fel, kik kö-
zül 532 egyén nyert gyámolítást, még pedig egy-egy pár 
cipőt vagy csizmát kapott 520 egyén; 177 család és 97 
egyén között kiosztatott 14,113 kiló kenyér; s a folyamo-
dóknak juttatott az egyesület 1080 drb új és 740 drb viselt 
ruhát, fehérneműt és ágyneműt, s közel nyolc méter tűzi-
fát. Az egyesület egész évi bevétele 3726 frt 31 krajcár, 
kiadása 3383 frt 88 kr., pénztármaradványa 342 forint 
43 kr. volt. Az egyesület tőkevagyona 25,650 frt, miben 
benne van a mult évben kapott Láng Lászlóné-féle 100 fo-
rintos alapítvány és az id. Petz Ármin 100 frtos hagyo-
mánya. Az egyesület munkásságának két legszebb mozza-
nata az, hogy a tagok legnagyobb részt magok varrják 
a ruhákat, és hogy minden folyamodót személyesen meg-
látogatnak. Az egyesület védnöknője Tisza Kálmánné, 
elnöke özv. Haberern Jonathánné, pénztárnoka Kurz 
Sámuel tanár. — Az idei munkaidőszakot október köze-
pén kezdte meg az egyesület, melynek működő tagjai 
minden szerdán d. u. 2 — 6 óráig a Deák-téri evangelikus 
főgimnáziumban összejövetelt tartanak, ruhákat varrnak 
s a szegények ügyét-baját intézik. — Isten áldása nyu-
godjék a nemes célú egyesületen! 

GYÁ S Z R O VAT. 
f Özv. Dobos Jánosné szül. Csokonay Vitéz Zsu-

zsánna asszony, Dobos János volt ceglédi lelkipásztor özve-
gye földi porsátorát élete 77-ik, özvegysége 10-ik évében 
október 25-én Bián hosszas és kínos szenvedés után le-
vetve, lelke megtért az ő Urához, Istenéhez. Halálát gyer-
mekei, ú. m. Dohos Lidia, Dobos Erzsébet és férje Dézsi 
Mihály, id. Dobos László és neje Szabó Katalin, id. Dobos 
János és neje Persay Anna, továbbá nagyszámú unokái 
és rokonai gyászolják. Holttestét Czeglédre szállították s 
október 29-én a családi sírboltban temették el. Áldás és 
béke lengjen porai fölött! 

f Csecsetka Sámuel pozsonyi theologiai tanár 
élete 79 ik évében Pozsonyban elhunyt. Besztercebányán 
1818-ban született, középiskoláit Miskolcon és Selmec-
bányán, a theologiai tanfolyamot Pozsonyban és Jénában 



(1844-ben) az egyetemen végezte. Szigorlatjai letétele után 
több éven át nevelősködött, 1851-ben Selmecbányán lyceumi 
tanár, 1855-ben Pozsonyban theologiai tanár lett s ennél 
az intézetnél teljes 41 évig tanárkodott, mint az egyházjog 
és az egyháztörténet tanára. Irodalmilag is működött és 
főmunkája a ^Magyarhoni evang. egyházjogtan*, melyben 
a hazai ág. h. evang. egyházjognak teljes rendszerét 
nyújtja. Hosszú és buzgó tanári működésével számos tisz-
telőt szerzett magának a luth. egyházban s egyházjog-
tanával maradandó emléket emelt az irodalomban, A mult 
iskolai év végén vonult nyugalomba, mit azonban nem 
sokáig élvezett. Béke hamvaira! 

f Könyves Tóth Antal , a nagyhírű K. Tóth Mi-
hály volt debreceni lelkész fivére, Debrecen közéletének 
előkelő alakja október hó 22-én, hosszas szenvedés után 
79 éves korában elhunyt. Több mint félszázadra terjedt a 
közélet terén sok sikerrel koronázott, áldásos munkálko-
dása. Mint ügyvéd fényes tehetségével csakhamar hírne-
vet szerzett magának. 1842-ben, az akkor 25 éves ifjút 
a kollégium nyerte meg magának, hol előbb, mint jegyző, 
azután mint ügyész, páratlan kitartással, szorgalommal 
működött és kiváló eredményeket ért el. Jó részben neki 
lehet köszönni, hogy a kollégium ügyei a szabadságharc 
és absolut korszak után teljesen rendbe jöttek és újra 
megszilárdultak. A kollégium ősi hagyományait nála hí-
vebben alig apolta valaki. Épen ezen múlthoz való ragasz-
kodása miatt az utóbbi időben sok korszerű indítványtól, 
főleg ha az a kollégium pénztárát illette, megvonta támo-
gatását. Gyűjtött fáradhatatlanul, mint szorgalmas méh, ma-
gának is, a kollégiumnak is, melyet, gyermekei nem lévén, 
rokonérzésű nejével, Simonffy Polixéna úrnővel igazán gyer-
mekévé fogadott. Bükezüségét egy körülbelül 70 ezer frtot 
tevő alapítványa hirdeti. E fejedelmi alapítványnyal a kollé-
gium legnagyobb jólievőinek sorába emelkedett. Még vég-
rendeletileg is hagyományozott a szivéhez forrt főisko-
lára. Temetése óriási részvét között október 24-én tör-
tént. A templomban unokaöcscse, K. Tóth Kálmán 
mondott felette megható imát, míg a kollégium énekkara 
gyászdaiokat zengedezett. A sírnál Kola János ország-
gyűlési képviselő búcsúzott el tőle az ügyvédi kar nevé-
ben. Emléke örökké áldásban marad. 

különfélék. 
* Miért nem lehetnek a papok anyakönyvve-

z e t ő k ? A dunamelléki egyházkerület legutóbbi közgyűlé-
sén Szilágyi Dezső a következőképen nyilatkozott erre a 
tárgyra vonatkozólag: A törvénynek — úgymond — az 
a rendelkezése, hogy a lelkész nem lehet anyakönyvvezető, 
nem a lelkészek ellen szól, sőt a kormánynak nagyon kel-
lemes lett volna épen egy kész anyakönyvvezető gárdát 
maga előtt találni. De vannak nagy és fontos nehézségek, 
melyek lehetetlenné tették bármely felekezet papjára rá-
bízni az állami anyakönyvvezetés funkcióját. Hiszen vala-
mennyi felekezet anyakönyvét ugyanaz az ember vezeti 
és minden vallásfelekezetnek meg kell jelenni az anya-
könyvvezetőnél, ha például házasságot akarnak kötni. Már 
most tessék elképzelni, hogy rossz akaratú emberek mi-
lyen felekezeti izgatást vittek volna véghez abból, ha egy, 

bármily felekezetű paphoz kellett volna menni, mint anya-
könyvvezetőhöz. Teszem fél pl. egy zsidó papot neveztek 
volna ki anyakönyvvezetőnek, milyen zenebonát csináltak 
volna ebből a hiszékeny falusi nép körében azok, a kik 
most is fölhasználják a legcsekélyebb alkalmat az izga-
tásra. Azt mondták volna: íme az állam elrabolja vallás-
tokat s a rabbinushoz küld benneteket. Ugyanaz állt volna, 
ha katholikus vagy református papot neveztek volna ki 
anyakönyvvezetőnek. A törvény intenciója az volt, hogy 
az anyakönyvvezetői teendőket felekezeti szempontból 
indifferens emberek végezzék. A lelkészek pedig — min-
denki belátja — nem ilyenek. 

* Érdekes külföldi vendége i vannak Budapesten 
az ev. keresztyén egyesületeknek. Fermaud K., az ifjúsági 
egyesületek nemzetközi választmányának titkára Genfből, 
már okt. 29-én megérkezett; gróf Bernsdorf belső titkos 
tanácsos Berlinből és prof. Barde, az ifjúsági egyesüle-
tek nemzetközi választmányának elnöke Genfből október 
30-án jöttek székes-fővárosunkba. Céljok az itteni keresz-
tyén egyesületek meglátogatása és további munkásságra 
buzdítása. Kedves vendégeink Szilassy Aladár és Biberauer 
Tivadar házában vannak elszállásolva. Okt. 30-án ünne-
pélyes fogadtatásuk lesz az ág. hitv. evangélikusok Deák-
téri dísztermében; okt. 31-ikén d. e. jelen lesznek a ref. 
főgimnáziumi reformációi ünnepélyén, este pedig a Kálvin-
téri templomban a reform, theologusok és az ifjúság által 
rendezendő reformációi ünnepélyen. November 1-én d. e. 
11 órakor Barde professor előadást tart a református 
theologusok önképző körében; este 6 V2 órakor mindhár-
man részt vesznek a Hold-utcai iskolában tartatni szokott 
vallásos estén, valamint a német ref. ifjúsági egyesület 
összejövetelén. November 2-án, d. u. 3 % órakor meg-
jelennek a »Lorántffy Zsuzsánna-egyesület« varró-össze-
jövetelén s ott beszédet tartanak; este 7 l/8 órakor pedig 
a ref. ifjúsági egyesület estéjét látogatják meg. Kedden, 
november 3-ikán a skót misszió vallásos összejövetelén 
tartanak beszédeket Szerdán Bernsdorf gr. haza utazik, 
Barde és Fermaud pedig Kolozsvárra mennek az ottani 
ker. egyesületi munkák meglátogatására. 

* Nagyér tékű ajándék. Bakóczy János, hajdú-
böszörménvi ev. ref. lelkész évek óta bámulatos hangya-
szorgalommal gyűjtötte össze a debreceni főiskolai taná-
rainak életére vonatkozó adatokat, melyeket maga szépen 
leírt s egy szép gyűjteményben a nevezett kollégium levél-
tárának adományozott. A nagyértékü ajándék, mely 1549-től 
az 1880-as évek végéig mindazt magában foglalja, a mit 
a debreceni tanárokra a levéltárakból s hazai irodalom-
ból meríteni lehet, az újabb tanárok életrajzával kiegé-
szítve valószínűleg nemsokára napvilágot fog látni. Bakócy-
nak ez már második ilynemű ajándéka. Pár évvel ezelőtt 
ajándékozta meg a debreceni presbyteriumot egy kéziratos 
nagy könyvvel, mely a debreceni ref. papok életére vo-
natkozó adatokat tartalmazza. Ugy tudjuk, hogy még egy 
harmadik könyve is lesz, mely a debreceni kollégium 
tanulóinak névsorát foglalja magában. Őszintén kívánjuk, 
hogy a tudós gyűjtő sokáig élhessen még eme nemes 
szenvedélyének! 

HORNYÁNBZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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t 
Állami segítség a lelkészek fizetésére és 

képzésére. 
II. 

»Nagy fontosságúnak tartom — mondj a a 
kul tuszminisz ter — a papképzés kérdését... úgy 
hogy ezzel az illetékes tényezőknek most már 
a legbehatóbban kell foglalkozniok. Én már az 
országgyűlésen egyik, vagy tán több felszólalá-
somban is kifejtettem azt az álláspontot, a mi 
egyébiránt báró Eötvös József törvénytervezeté-
ben nyert részben kifejezést, hogy módot kell 
nyújtani minden bevett vallásnak arra, hogy papjaik 
a legfelsőbb egyetemi képzésben is részesülhessenek... 
Nem kétlem, hogy az egyházi főhatóságok első 
sorban hordozzák szivükön, hogy minél vallásos-
sabb, de egyúttal minél műveltebb lelkészek 
hirdessék a vallás tanait, mert csak így lehet a 
pap igazán lelkipásztora, atyja, tanácsadója hí-
veinek; ós csak így veszi is körül nemcsak 
híveinek, de mindenkinek tisztelete és becsü-
lése. « 

Elismeréssel és móltánylattal fogadjuk a mi-
niszternek e nagyjelentőségű nyilatkozatát, mely-
lyel nóh. br. Eötvös nagyszabású kultuszpolitikai 
eszméit felkarolva, ismét napirendre tűzi az egye-
temi theologiai karok kérdését. Ezzel annak az 
egészséges és hazánkban kétszeresen fontos kul-
tuszpolitikai elvnek hódol, mely nem az állam 
és az egyházak szétválasztásában, hanem abban 
keresi és találja meg a nemzet boldogulását, 
hogy állam ós egyházak karöltve működjenek a 
nemzeti kulturális ós ethikai nagy célok eléré-
sére. A magyar állam előtt nem lehet közönyös, 
nem szabad, hogy közönyös legyen a keresztyén 
vallásosság, s mert hazánkban a keresztyénség 
több nagy hitfelekezetre oszlik, tehát az sem 
volna helyes, hogy az állam egy egyházat a töb-
biek felett kiváltságokban részesítsen. A magyar 
nemzet keresztyén egyházai, mint a kultuszmi-
niszter is elismeri, jó ós balsorsban több vagy 

kevesebb, erősebb vagy gyöngébb szállal mindig 
össze voltak nőve a magyar állammal, ennek 
kulturális ós ethikai nagy feladataival. Ezért az 
a helyes, az az igazságos, az a móltányos magyar 
kultuszpolitika, mely minden történelmi egyhá-
zunknak egyenlő mórtékkel mór ; mely a fele-
kezetközi viszonyok állami mérlegelésénél a jog-
egyenlőség és viszonosság elvére helyezkedve, az 
állami támogatásban az eddigi kiáltó aránytalan-
ságok megszüntetésére törekszik ós minden tör-
téneti egyházunknak arányos segítségére siet. 

Ennek az erőarányosításnak, ennek a jog-
egyenlőségnek ós viszonosságnak a lelkészi fize-
tések állami kiegészítése mellett egyik legfon-
tosabb tere az, hogy nyújtson módot az állam min-
den keresztyén vallásfelekezetnek arra, hogy papjaik 
egyetemi képzésben részesülhessenek. Gondoskodjék 
az állam arról, hogy mint Berzeviczy A. az idei 
tanügyi kongresszuson kifejezte, minden történeti 
»egyházunk lelkésze megtalálja, ha keresi, a hiva-
tásabeli legmagasabb kiképzést az állam egyete-
mein, vagyis minden egyház számára hittani karo-
kat kellene az állami egyetemeken berendeznie. Mert 
a nemzet egészséges kulturájára nézve megbe-
csülhetlen nagy erő rejlik abban, ha a törvény-
hozás az állam főiskoláiba bebocsátja az egy-
házak vallás-ethikai termékenyítő erőit s ha az 
egyházak főiskolái nyitva vannak az állam nagy 
nemzeti és kulturális céljai előtt. 

Mi e magas kultuszpolitikai tekintetek mel-
lett elvileg még más szempontokból is helyesel-
jük nagyratevő kultuszminiszterünknek azt a fon-
tos tervét, hogy a római kath. mellett a többi 
keresztyén egyházak számára is theologiai fakul-
tások szerveztessenek. Helyeseljük közjogi, nem-
zeti ós tudományos tekintetekből is. 

Közjogilag kétségtelen, hogy a magyar ke-
resztyén egyházak között mind a mai napig oly 
államjogi visszásságok, oly kiáltó anyagi és tár-
sadalmi aránytalanságok állanak fenn, melyek 
előállása csak a történeti viszonyokból érthető 



meg. s melyek megszüntetését elsőben már az 
1848-ik évi törvényhozás kimondta, de sok-
féle okokból mind e mai napig csak csekély 
részben eszközölhette. Hazánkban tényleg ma is 
van egy »uralkocló« egyház, mely az »államval-
láscc középkori elméletéből kifolyólag a többi 
egyházak rovására nagyszámú államjogi, anyagi 
és társadalmi előjogokat és kiváltságokat élvez. 
A kultuszpolitikai radikálizmus ez előjogok teljes 
megszüntetését sürgeti s a szekulárizációt, az állam 
ós egyház tökéletes szótválasztását hangoztatja. 
Mi nem vagyunk ennek a radikális kultuszpoli-
tikának a hivei. De azt igenis követeljük, hogy 
az elnyomott többi keresztyén egyházak a volt 
uralkodó egyházzal egyenjogúsíttassanak. S hol 
van alkalmasabb pont, hogy az állam az edclig 
mellőzött egyházak segítségére jöjjön, mint épen 
a lelkészek egyetemi képzése? Nem akarunk 
gravaminalis politikát űzni, nem kívánjuk r. kath. 
hitfeleinket szerzett jogaikban e téren sem hábor-
gatni; de azt már a sokszor hangoztatott jogegyen-
lőség és viszonosság nevében is határozottan 
igényelhetjük, hogy ha az állam egyik egyháznak 
theologiai fakultást tart fenn az egyetemen, akkor 
mérjen egyenlő mértékkel s minket többi keresz-
tyén egyházakat is becsüljön meg azzal a jóval, 
melybe a római kath. egyházat századok óta 
részesíti : állítson számunkra theologiai fakultást 
az egyetemeken. 

Ez a kultuszpolitika nemzeti szempontból 
is méltányos a többi egyházakra és előnyös az 
országra nézve. Méltányos különösen a nem ma-
gyar ajkú hitfelekezetekre nézve, melyeknek 
leendő lelkipásztoraik a miatt, hogy nem mehet-
nek hazai egyetemekre, jóformán el vannak zárva 
a magyar tudományosság és nemzeti kultura áldá-
saitól, s bizony nem csoda, hogy egyetemi képzés 
hiányában, a nem magyar ajkú lelkészi karnak 
még a hazafiasabb elemei sem igen képesek benső 
kapcsolatot ós életközösséget nyerni és fentar-
tani a nemzeti kulturával. Erre a mi viszonyaink 
között csak a jó egyetemi képzés segítheti el 
őket. De előnyös volna ez a kultuszpolitika az 
országra nézve is. Az egyetemeken állítandó 
hittani karok a nem-magyarajkú egyházak lelkész-
növendékei előtt is megnyitván a magyar kul-
tura leggazdagabb kútforrásait, az ily nevelésű, 
hazafias érzelmű lelkipásztorok a nem-magyar 
nyelvű lakosság körében is természetes levezető 
csatornái és propagáló közegei lennének a ma-
gyar kulturának. Mert nem szabad felednünk, 
hogy a szélesebb értelemben vett népnevelés 
terén mindig az a fő, hogy jó tanítói és lelkészi 
gárda nevekedjék, hisz köztudomású tény, hogy 
a nép körében ez a gárda a nemzet kulturális 
és ethikai javainak és erőinek legsikeresebb 

apostola ós legtermészetesebb őre, ha nemes 
hivatásától és a haza szeretetétől át van hatva. 
A ki a nép psychologiájával valaha foglalkozott, 
jól tudja, hogy az egyszerű ember még a kul-
tura általános elemeit is szivesebben fogadja, ha 
vallása keretében s egyháza papjai és tanítói 
terjesztik elébe. Azért hát a lelkészek képzésé-
nek s a vele járó nagy valláserkölcsi érdekek-
nek a nemzeti kultura szempontjából is helyet 
kell biztosítani az egyetemeken. 

Még szembeszökőbbek az egyetemi theolo-
giai fakultások előnyei tudományos szempontból. 
Az egyetemi képzés szélesebb látkört, magasabb 
tudományos szinvonalat biztosít a leendő lelki-
pásztornak, s a hallgató a többi fakultások hall-
gatóival való érintkezés által jobb társadalmi 
műveltséget és nagyobb ügyességet szerezhet. 
Az egyetemi tudományos környezet és a többi 
tanárokkal való érintkezés emelőleg és ösztön-
zőleg hat magára a tanárra is, kinek társadalmi 
helyzete is jelentékenyen emelkedik az egyetem 
körében és nimbusza alatt. De legtöbbet nyerhet 
az egyetemi karok által maga a szaktudomány, 
melynek előadó tanáraitól jobb helyzetűkből, 
de tudományos ambitiójukból kifolyólag is, mél-
tán megvárhatnák az egyházak, hogy az egyházi 
irodalomnak hivatásszerű művelői legyenek. Es 
hogy ez nem hiú remény és üres föltevés, 
azt fényesen bizonyítja a németországi, angol-
országi, hollandiai és svájci egyházak példája, 
melyek egyházi irodalmuk magasfokú virágzását 
első sorban egyetemi theol. fakultásaik derék 
tanárainak köszönhetik. Sőt a jól szervezett egye-
temi theol. fakultások üdvös hatást gyakorolná-
nak a meglevő theol. akadémiákra is, nemes ver-
senyre ösztönöznék őket, annyival inkább, mert 
nemcsak kezdetben, de bizonyára mindvégig épen 
a theol. akadémiák szolgáltatnák az egyetemi 
fakultásoknak a legjobb tanerőket, a legavatot-
tabb tudósokat. 

Mindezeknél fogva mi elvben és általános-
ságban csak helyesléssel fogadjuk, sőt bizonyos 
örömmel üdvözöljük a miniszter tervét, s szivünk-
ből kívánjuk, hogy kultuszminiszterünk ismeretes 
becsvágyával és nagy erejével meg is valósítsa 
báró Eötvös József nagy eszméjét. De mivel a 
terv mikéntjéről még nem nyilatkozott, engedje 
meg a kultuszminiszter, hogy erre nézve elmond-
juk a magunk véleményét, mely azt hiszszük, 
prot. hitfeleink nézetével nagyban és egészben 
megegyezik. 

1. Első és fődolog, hogy a protestáns theol. 
fakultások a meglevő theologiai akadémiák és inté-
zetek teljes épségben hagyásával szerveztessenek az 
egyetemeken. 

Indokok: a theologiai akadémiák autonomi-



kus egyházi intézmények, melyeket szerzett jo-
gaikban háborgatni semmi tekintetben nem taná-
csos. Arra pedig teljességgel semmi szín alatt 
még csak gondolni sem szabad, hogy a lelkész-
képzés a felekezeti akadémiák megszüntetésével 
egészen államosíttassék. Csak az legyen a cél, 
hogy a prot. egyházaknak mód és alkalom nyúj-
tassák arra, hogy lelkészeik egyetemi képzésben 
részesülhessenek. A mily örömmel veszik hitfe-
leink ezt, ép annyira perhorreskálná egyházi 
öntudatuk és autonom érzésök a papnevelés álla-
mosítását. Mintául szolgálhat e tekintetben a 
budapesti egyetem r. k. theol. fakultása, mely 
maga állami intézet, de mellette minden egyház-
megyében fennállanak a teljesen autonom püspöki 
szemináriumok. 

2. Állíttassák egy-egy közös protestáns theolo-
giai fakultás a két állami egyetemen, de a szoro-
sabban vett confessionális tanszékek bifurcatiójával. 

Indokok: a két evangelikus (ev. ref. és ág. 
hitv. ev.) egyház közös hitelvi alapja, tudomá-
nyos homogeneitása, egyező közjogi helyzete, tár-
sadalmi és hittestvéri viszonya egyaránt indikál-
ják a közös theologiai fakultást. De viszont a 
dogmatikai és liturgialis felekezeti sajátságok 
mulhatlanul megkövetelik, hogy a kálvini és 
lutheri egyház dogmatikájának és gyakorlati theo-
logiájának külön-külön tanszékeket biztosítson a 
szervezet. A bibliai, egyháztörténeti, vallásböl-
cseleti tudományok számára közös tanszékek 
szervezhetők, de azokra a tárgyakra, melyekben 
a confessionális különbségek inkább kidomborul-
nak, mindenesetre külön felekezeti kathedrák 
állítandók. 

3. Az egyetemi fakultás állami; személyi és 
dologi kiadásait az állam fedezi, de a tanárok ki-
nevezésére kijelölés útján az egyházak is befolynak. 

Indokok: a theol. fakultást az állam szer-
vezvén és tartván fenn, a fölötte való rendelke-
zés joga is az államot illeti. De az érdekelt egy-
házak részére a hitelvi és belső közösség meg-
őrzése és biztosítása végett nagyon kívánatos, 
sőt szükséges, hogy az illetékes egyházak főható-
ságai, a konventek kijelölési jogot nyerjenek, 
oly módon, hogy minden állásra három-három 
egyént terjesztvén föl, az állam kormánya köte-
les legyen a kijelöltek egyikét kineveztetni. 

4. Az újonnan szervezett theologiai fakultások 
a régi (r. k.) fakultással teljesen egyenlő jogot nyer-
nek az egyetemen mind tanáraik mind hallgatóikra 
nézve. 

Ez annyira természetes, hogy indokolásra 
nem is szorul. 

Az ily módozat szerint szervezendő egye-
temi fakultások mellett a protestáns egyházkerü-
letek, illetve ezek konventjei állíthatnának tlieo-

logiai int ernatusokat, mikkel össze kellene kap-
csolni a tanári internátusokat is. Budapesten egy 
kálvinista és egy lutheránus internátus vagy 
»theologiai és tanári otthon«, jól berendezve, kel-
lőleg ellátva teljesen megtenné a szolgálatot. 
Kolozsvárt a meglevő theologiai ós tanári inter-
nátus egészen megfelelne a kettős célnak, míg 
maga a fakultás eshetőleg a kolozsvári egyetem 
hittani karává alakulna át. 

Ime, rövid vázlatban felmutatva, mi ekként 
gondoljuk a miniszter tervének megvalósítását. 
Az állami fakultás nyújtaná leendő lelkészeink-
nek a tudományos képzést, az egyházi interná-
tusok vagy szemináriumok adnák a papi neve-
lést és ellátást. A budapesti r. k. hittani kar s a 
vele kapcsolatos szeminárium például szolgál-
hatna az új intézmény állami és egyházi meg-
szervezésére. 

Köszönet ós elismerés a kultuszminiszter-
nek, hogy felújította báró Eötvös nagy horderejű 
eszméjét a lelkészképzésre vonatkozólag, melyet 
első felmerülésekor is helyeselt az egyházi köz-
vélemény, s melytől, ha modusát eltalálják, most 
sem fog idegenkedni prot. egyházunk. Vajha 
sikerülne Wlassics miniszter nemes tettvágyának, 
akaraterejének és nagy koncepciókra való hiva-
tottságának meg is valósítani a termékeny esz-
mét, melynek állami, nemzeti és közművelődési 
fontossága épen oly nagy, mint a milyen az egy-
házi hordereje. En hiszem, hogy a kormány prot, 
tagjai: Bánffy, Darányi, Zsilinszky, valamint a 
kormányzó párt kulturpolitikusai is, ha tettre 
kerül a dolog, teljes készséggel fogják támogatni 
derék kultuszminiszterünk ebbeli törekvéseit. A 
protestáns közegyház pedig, a mint alkalma nyi-
lik rá s kidolgozott alakban kerül elébe a kérdés, 
örömmel fogja előmozdítani a nemcsak egyházi, 
de kulturális ós nemzeti szempontból egyaránt 
nagyfontosságú terv megvalósítását. 

Sz. F. 

A meghívás útján való lelkészválasztás. 
(A kálmáncsai lelkészválasztás alkalmából.) 

Jóllehet Kiss József a »Dunántúli Prot. Lap* 42-ik 
számában eléggé kifejtette a meghívás útján való lelkész-
választási törvény értelmét, de mivel a nevezett lap szer-
kesztője ép azt nem akarja beismerni, a mi a törvény 
elvi kijelentése és a törvény végrehajtása között a zsi-
naton is fölmerült kétely eloszlatása végett megtörtént: 
engedje meg a szerkesztő úr, hogy mint olyan, ki a kér-
désben levő törvény meghozatalában figyelmes részt vet-
tem s így azt minden vonatkozásában ismerem, az indo-
kolatlan kételyek eloszlatása céljából, ab ovo fölmutatva 
a törvény megalkotása körül előfordult fejleményeket, 
meggyőzhessem a t. szerkesztő úrral netán még kételyben 
levőket, hogy a szóban levő törvényt a zsinat kétséget 



nem tűrőleg azon értelemben fogadta el, a mint az a 
kálmáncsai választásnál alkalmazva és végrehajtva lett. 

Jelen voltam a zsinaton, a fenti törvény hozatala-
kor; ismerem a törvény genesisét, de ha nem ismerném 
is, eligazítana engem s eligazíthatja N. L- t és a D. Pr. 
L. szerkesztőjét * is a Zsinati Napló s eligazíthat minden-
kit, a ki érdeklődvén a tárgy iránt, betekinti és kellően 
kombinálja a Naplót, hogy aztán igazán ^alapos tudo-
mása* lehessen a tárgyról. 

Hogy tehát végre-valahára tisztába jöjjünk a >meg-
hívás útján való lelkészválasztási törvénynyd*, nézzük 
annak genesisét, születése, fejlődése stádiumain keresztül 
nagykorúsításáig, törvényerőre emelkedéséig. 

A ki a konvent által előkészített zsinati törvény-
javaslatot megtekinti (21. lap 1 9 9 - 204. §.), látni fogja, 
hogy már a konventnek sem volt intentiója megnehezí-
teni annak a törvénynek végrehajtását, a melyet ő maga 
proponált azzal, hogy előre összeszedheti a presbyterium-
mal a szavazók egy nagy tömegét. 

S ennélfogva a törvényjavaslat 199-ik §-ában így 
szól: »az érdekelt egyház presbyteriuma nyolc nap alatt 
jelentést tehet az esperesnél, hogy meghívás útján kivánja 
a lelkészi állomást betölteni*. Itt tehát egyszerűen és min-
den további kautela mellőzésével, csupán a presbyteriumra 
bízatott volna a jelentéstétel is. 

A választás mikéntjét megállapító 102. §. szerint 
az tán : »Ha egy kellőleg minősített jelöltben a jelenlevő 
választók (tehát csak jelenlevők, eltekintve attól, hogy 
hányan vannak) megegyeznek, azt az esperes megválasz-
tottnak jelenti ki*. 

Ez a konventi törvényjavaslat közöltetvén azonban 
a kerületekkel s a kerületek észrevételei újból akonvent-
tel, a ft. konvent a dunamelléki és a tiszántúli, egyház-
kerületek indítványa folytán azon határozatot hozta, hogy 
»meghívás útján* csak abban az esetben történhetik vá-
lasztás, ha egyetlen jelöltje van az illető egyháznak, ezt 
a konventi nagybizottság oly értelemben ajánlotta elfoga-
dásra, hogy a választásra jogosultak 2O°/0-ának m e £ " 
adandó a jog, hogy követelhessék a pályázat útján való 
választást, tehát egyötöd és nem egyharmad kisebbségnek 
adott döntő jogot. 

íme tehát a konventi nagybizottság javaslatában 
már le van téve azon eszme, hogy nem 80 °/o"os több-
ség, hanem csak a 20 °/0-os kisebbség konstatálásával 
álljon vagy essék a meghívás útján való választás (Zsi-
nati Napló 622. 1.), melyre nézve Tisza István (623. lap) 
így nyilatkozik: »kétségtelen, hogy sokkal kevesebb fárad-
sággal jár egy kisebbségről meggyőződni, mint a szava-
zásra jogosultak többségét megállapítani. Ugyanazért én 
célszerűbbnek tartom a konventi jegyzőkönyvben foglalt 
20°/0 kisebbség kimondását«. 

Lengyel Imre elégnek tartja a meghívás útjáni vá-
lasztáshoz a 80 % helyett az általános többséget is. 

Szeremley csatlakozik Lengyel Imréhez; példával 
illusztrálva, hogy nagy egyházközségekben lehetetlen 80%-ot 
összehozni a választásra is. 

* E cikket ama hírlapi polémia alkalmából kaptak, mely a 
• Dunántúli Prot. Lap« hasábjain egyfelől Nemo és Kiss József, 
másfelől N. L. és a szerkesztő között lefolyt. Nemo (ki értesülésünk 
szerint Körmendi Sándor) és Kiss József azt vitatták, hogy a meg-
hívás útján való választásnál azt kell demonstrálni, hogy a jogo-
sult választók egy harmada nem ellenzi a meghívást. A jelen cikk 
a »Zsinati Napló«-ból vett idézetekkel bizonyítja ezt. S mi főként 
ezért adtuk ki. Egyébiránt ez a kérdés irodalmilag is teljesen tisz-
tázva van. Dr. Baczoni L., Radácsy Gy, Pokoly J. és Zoványi J. 
stb. szintén ekként magyarázzák az Egyh. Törvény 199—203. §-ait. 

Szerk. 

Szász K. ezek után azt indítványozta, hogy »ha a 
választásra a jogosultak egyharmada ellenzi a meghívás 
útján való választást, az esetben pályázat útján való lel-
készválasztásnak lesz a helye*. S ez indítványt a több-
ség elfogadta (625. lap). Íme tehát a zsinat már itt az 
egyharmad útján való megállapodásra fekteti a súlyt, 
azon indokokból, melyeket a fönt nevezett fölszólalók, a 
80%-al való számolás — megállapodás ellen — mely-
nek nagy egyházakban összehozatalát, uni sono lehetet-
lennek tartották, fölhoztak. Tessék elolvasni a felszólalók 
aggodalmait. 

S ezzel a »meghívás útján való választásra vonat-
kozó §-ok a kimondott elvszerinti szövegezés végett a zsi-
nati bizottsághoz visszatétettek.* 

A Napló 821. lapján stb. olvasható, hogy megkezdődik 
aztán a bizottsági szövegezés szerint beterjesztett javas-
lat tárgyalása, mely szöveg a 199. §-ban kétharmad több-
séget említ a meghívás útján való választáshoz. 

Kiss Albertnek mindjárt kifogása is van a kéthar-
mad ellen. Soknak tartja, de hiányosnak is, mert nem 
mondja meg, mi módon lesz konstatálható a választásra 
jogosultak kétharmada, s indítványozza, hogy az új szö-
veg nyomassék ki. 

Szász K. a szövegező bizottság elnöke így felel Kiss 
Albertnek: »mikép konstatálható a kétharmad többség ? 
arra nézve azt jegyzem meg, hogy nem azt kell szám-
szerűleg kimutatni, hogy a kétharmad rész kivánja a meg-
hívást, hanem egyszerűen bejelentik a presbyterium által, 
s azzal azt is, hogy kit akarnak megválasztatni. Ha az 
illető minősítésénél fogva ki nem zárható, az előre érte-
sített választó közönség összejön és ekkor kell azt kon-
statálni«. Nos, mit? hogy jelen van-e a kétharmad több-
ség? Nem, hanem azt, *hogy nincs-e egyharmad részük-
nek kifogása a meghívás ellent Ha nincs, egyhangú a 
választás; ha pedig azt mondja valaki, hogy az illetőt 
nem akarjuk, az lesz a kérdés: hányan vagytok ? A 
jelenlevők szóval nyilatkoznak és ha ezek száma több 
mint egyharmad, ha csak egygyel is, akkor nincs meg-
hívás útján való választás. Ebben nézetem szerint — 
folytatja Szász K. — nincs oly nehézség, mely akadá-
lyozná a meghívás útján való választást«. (Helyeslés, 
úgy van ) 

»Arra a kérdésre, hogy mikép konstatálható a két-
harmad, azzal felelek, hogy negatíve, vagyis azt kell kon-
statálni, hogy a választók egyharmada nem kivánja a meg-
hívás útján való választást«. 

Kiss Albertnek még ezután is aggálya van, mond-
ván, hogy «felszóllalásom nem arra vonatkozott, hogy az 
egyházmegyei küldöttség mimódon konstatálja a kétharmad 
többséget, hanem hogy az egyházközség presbyteriuma 
mimódon szerez tudomást arról, hogy az egyház kéthar-
mad része meghívás útján akar választani ?* 

Erre Szász K. odavetőleg így szól: »azok, a kik 
egy egyénre akarnak szavazni, a presbyterium előtt, a vá-
lasztási névsor alapján igazolják magukat. Ez a lehető leg-
egyszerűbb mód*. 

Tisza István erre mindjárt megjegyzi, hogy abban 
mind egyetértünk, hogy itt elvi határozattal állunk szemben, 
a melyet respektálni kell, t. i. hogy kétharmad többség 
szükséges. Egyetértünk abban is, hogy az csak a végre-
hajtás kérdése, vájjon positive a kétharmad többség kon-
statálandó-e, vagy negatív irányban az egyharmad. És 
talán egyetértünk abban is, hogy mind a kettőt konstatálni 
fölösleges munka volna. Ha így áll a kérdés, szabadon 
választhatunk a kettő között. Megvallom én az eljárás 
könnyebbsége szempontjából, az utóbbit helyeslem*. 



Bartha L. az egész §-t kihagyatni kéri, mint szük-
ségtelent s folytatja: »Az már ki van mondva, hogy ne-
gatív irányban kell konstatálni az egyharmad részt. Ha 
a §. megmarad, félreértésekre szolgáltathatna alkalmat (ez 
Nagy L. és a D. Prot. L. szerkesztőjének szólott), mert 
könnyen úgy magyarázhatnák, hogy előbb positiv irány-
ban kell a kétharmadot, azután negatív irányban az egy-
harmadot konstatálni*. 

Szilády Á. jegyző aztán kifejti, hogy elvi szempont-
ból, mint meghatározás, tartassék fönn a 199. §. 

Még tovább foly a vita fölötte, Izsák D. is fél a 
§ - tó), »mert könnyen félreértésekre szolgáltathat alkalmat * 
(Ez is N. L. és a szerkesztői megjegyzésnek szól.) 

S midőn már elfogadtatott, Tisza I. a következő 
§-nál ajánlja, >hogy minden kétely elháríttassék, mondas-
sék ki, hogy kétség esetén az egyharmadnak kelljen bi-
zonyítani azt, hogv nem akarják a meghívás útján való 
választást«. 

Lengyel 1. megnyugtatásul : »Itt egyszerűen szó 
van annak konstalálásáról, hogy körülbelül olyanforma a 
hangulat, hogy talán a többség a meghívás mellett van. 
»Ekkor jelenti a presbyterium. Később, mikor a bizonyí-
tásra kerül a sor, annak kell bizonyítani, a ki nem akarja 
a meghívást*. 

Tisza I. »A megelőző §. (t. i. a 199.) elfogadásán 
megvallom, nem nagyon örülök, sőt félek, hogy félreér-
tésekre teremtettünk alapot«. (Ez is N. L. és a szerkesztő 
úr biztos tudomására vonatkozik.) 

Szilády Á. a bizottsági jegyző, a törvényjavaslat 
szövegezője kimondja aztán : »Nem azért van ide téve a 
kétharmad, mintha számszerűleg a lajstrom szerint legyen 
az kitüntetve, hanem hogy bizonyos becsületbeli felelőssé-
get érezzenek azok, kik a presbyterium részéről az espe-
resnek jelenteni akarják, hogy ők meghívás útján akar-
nak választani«. 

A további fö'szólalásokban is minduntalan aggodal-
mak nyilvánultak a lölött, hogy a 199. §. elvi kijelentése 
zavarólag fog hatni s hogy az egész törvényjavaslat átte-
kinthetőbb, kombinálhatóbb legyen. Tisza K. és Körmendy 
S. fölszólaltak, hogy nyomassék ki a bizottsági javaslat, 
a mi aztán el is rendeltetett. 

Beterjesztvén a bizottság az új szövegezést, Tisza K. 
világi elnök előadja (835. 1.) > Méltóztatnak tudni, hogy 
a kinyomatás azért rendeltetett el, mert a szöveg úgy, 
a mint beterjesztve volt, nem látszoti elég világosnak. 
Ezen néhány nap alatt igyekeztem a nevezett §-okat ak-
ként módosítani, hogy a tárgyalás alatt fölmerült kételyek 
eloszlathatok legyenek. Bátor voltam azután az így módosí-
tott szöveget, többekkel közölni, a kik szintén úgy találták, 
hogy ezzel a kételyek el vannak oszlatva. Természetesen 
a 199. §.. mint a mely már elfogadtatott, érintetlenül van 
hagyva*. Hogy a kétely a kétharmadra vonatkozott, az 
a föntiekből csak elég világos. 

Szász K.: * Tisztább, világosabb és helyesebb a vi-
lági elnök úr módosítványa s azért azt elfogadja, üdvözli 
s egyúttal általános tárgyalás alapjául elfogadtatni kéri®. 
(Elfogadtatott.) 

Ekkor Tisza K. így mutatja be módosítványát: »A 
különbség a kettő között az, hogy az eredeti szöveg arra, 
hogy a jelentés megtörténjék, kétharmad többséget említ, 
míg az új szövegezés, a jogosult választók többségét em-
líti. Hogy megvan-e a kétharmad többség vagynem, ille-
tőleg, hogy az egyharmadnál többen tiltakoznak-e, az az 
eljárás alkalmával lesz konstatálható*. 

Tehát Tisza K. módosította oda a vita tárgyát, a 
199. §-ban letett kétharmadára vonatkozó elvi megálla-

podást, hogy az utána következő 200-ik §-ban már 
nem kétharmadnak, hanem a többségnek adatik meg a 
meghívás útján való választás akaratának a presbyterium 
általi ki és bejelentési joga, 

Tisza K. interpretálta föntebbi módosítványát, és 
könnyű belátni, hogy nem N. L. fölfogása és nem a D. Pr. 
Lap szerkesztőjének >meggyőződésé és tudomása* szerint, 
s ha igaz, hogy »optimus interpres verborum quisque 
suorum«, T. K. talán mégis jobban tudja, hogy miként 
oszlatta el a kételyeket és hogy N. L -t és a szerkesztőt 
kivéve, bizonynyal mindenkiben el is oszlatta. 

Szász K. rögtön meg is indítványozta, hogy térjen 
vissza a zsinat a 199 §-ra és módosítsa azt, Nagy Lajos 
és a szerkesztő úr kedviért, a T. K.-féle elfogadott megál-
lapodásnak megfelelően. 

Tisza K. nem tartja szükségesnek a visszatérést, 
mert >az ellentétet igen csekélynek tartja«. A 199. §. ki-
mondja, hogy mikor érvényes a meghívás. Akkor, ha lega-
lább kétharmad kívánja. A 200. §. arról intézkedik, hogy 
mikor kell megindítani az el járást? Akkor, ha az egyház 
többsége óhajtja. Az utolsó 203-ik §-ban konstatáltatik, 
hogy az a föltétel, a melyet a 199. §. kitűzött, teljesítve 
van: tehát ellentét és ellenmondás ezek között nincs*. S 
ezzel az új szövegezés szerinti javaslat elfogadtatott s 
törvényerőre emeltetett. 

Én híven és szószerint idéztem minden a vitatárgyra 
vonatkozó nyilatkozatot a Zsinati Naplóból. A zsinat egyet-
len tagjának sem volt a végmegállapodáskor kételye az 
iránt, hogy a 199. §. mást, mint csupán csak elvi kije-
lentést tartalmaz, hogy a 200-dik §. szerint, a presbyterium 
joga, nem a kétharmad többségnek lajstrom és jegyző-
könv szerinti kimutatásával, hanem egyszerűen >az egy-
háztöbbsége « akaratára hivatkozással, jelenteni, hogy »meg-
hívás* útján akar választani és a 203. §-ban van aztán 
precizirozva, hogy miként kell 199. §-ban kimondott elvi 
megállapodást, t. i. a kétharmad többséget, konstatálni. 
»Negative«, mint Szász K. kifejezte, vagyis úgy, hogy 
nincs-e egyharmadnál hacsak egygyel is több a meg-
hívás ellen ? S ha nincs, eo ipso érvényes a meghívás 
utján való választás. 

így ment véghez a kálmáncsai választás, tehát tel-
jesen korrektül és így nincs igaza a szerkesztő észrevé-
telnek, mely szerint: »a kálmáncsai választás n é m a tör-
vényeknek megfelelően folyt le*. 

Valamint nincs igaza Nagy L.-nak sem, a ki azt 
fogja Nemóra és Kiss i.-re, hogy ezek szerint nem kell a 
kétharmad többségnek meglenni. Igen is meg kell, csak-
hogy nem úgy, hogy előre lajstromosan állapíttassák 
az meg, hanem hogy a választáskor az egyharmadnál 
hacsak egygyel is több ne legyen az ellenkezően szava-
zók pártja. 

További fölvilágosítást, úgy hiszem, kár volna vesz-
tegetni N. L. kritikájára; s bizonynyal az olvasó is, ha 
a fent idézett zsinati nyilatkozatokat egymással összevetve, 
kombinative elolvassa s ha megemlékezik arról, hogy 
valamennyi zsinati fölszólalás a 199. §. kétharmad kife-
jezése miatt aggódott és csak az oly nyilatkozatok nyug-
tatták meg, hogy nem azt kell számszerűleg kimutatni, 
hogy a kétharmad rész kívánja ja meghívást. Szász K.: 
»Kivan mondva, hogy negatív irányban kell konstatálni 
az egyharmad részt«. Bartha L., hogy mint Tisza K. ki-
mondotta, »ezzel a kételyek el vannak oszlatva*. 

Egyébiránt vegye tudomásul N. L., hogy esperesét 
védeni akaró fölszólalásával megkésett, mert esperese ez 
ügyben jobban értesült pápává lett és belátván, hogy Kiss 
J. nézete alapszik törvényen : a kálmáncsai meghívás úljan 



való választást nemcsah helyben hagyta, de a megválasz-
tott lelkésznek a koncessziót ki is adta s ez az állomását 
el is foglalta. 

Hedrahely. Körmendy Sándor. 
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gyűlt egybe, a teremben köröskörül és a karzatokon nagy 
számú közönség foglalt helyet. Az egyházi élet és lelkészi 
hivatal gyakorlati kérdéseiről volt szó. Legelőbb a vasár-
napi iskolákról, melyekről Griffiths Ellis lelkész Liver-
poolból tett jelentést. Általában mondható, így szólt, hogy 
az utolsó négy évben gyarapodás történt úgy Amerikában, 
valamint Britanniában. Csupán három egyháztestületben 
volt csökkenés, a szabad egyházban, az angol és a skót 
presbyteriánus egyházakban. Ennek kettős oka van": a 
tanítók és tanítónők nem képeztetnek ki szolgálatukra 
eléggé gondosan, és a gyermekek még mielőtt egyházi 
községbe belépnek, már elhagyják az iskolát. Chocheane dr. 
(Brandford, Canada) az iskolák jelen állapotáról statisz-
tikai adatokat mutatott be. 

Nagybrittanniában 71,550 tanító s tanítónő van és 
838,910 tanuló. 

Európai kontinensen 33,109 tanító s tanítónő van 
és 375,750 tanuló. 

Ázsia és Áfrikában 2258 tanító s tanítónő van és 
28,750 tanuló, 

Ausztráliában és Új-Zeelandban 9350 tanító s ta-
nítónő van és 110,500 tanuló. 

Egyesült-Államokban és Canadában 180,420 tanító 
s tanítónő van és 1.733,572 tanuló. 

Ez kétségkívül kedvező helyzet. Szónok azután ily 
iskolák szükségességét fejtegette, mert hiszen sok állam 
nyilvános iskolái, melyekben a hittant nem tanítják, a 
pápistaság és ritualismus kezére játszanak, s ezek ifjú-
ságát a keresztyén hit alaptanaiban oktatni szükséges. 
Canadából épen most jött a hír, hogy Quebeck városának 
népe, hol 10 pápistára csak egy protestáns esik, elhatá-
rozta, hogy iskolaügyeit a jezsuiták helyett protetsánsokra 
bízta. Ez oly csapás, melyet a Vatikánban remélhetőleg 
érezni fognak, és Westminster, azaz a ritualismus is meg-
érti, hogy ez mit jelent! Hall John dr. (New-York) azt 
mondta, hogy városában a vasárnapi iskola tanítóit szom-
bat esténkint előkészítik az adandó leckékre, s ő ajánlotta, 
hogy e példát mindenütt kövessék. 

Azután Macleod Donald dr. Glasgowból, a királynő 
skót udvari papja (chaplain to the Queen) arról tett 
jelentést, hogy mint kell az evangéliumot nagyvárosokban 
a tömeghez juttatni. A közönynek, melylyel itt találkozunk, 
a nép különböző osztályai szerint különböző oka van. A 
>jobbmódú« osztályt nem lehet e tekintetben áttekinteni. 
Szerinte ezeket nem mindig a »hitetlenség* tartja távol 
az egyháztól. Igaz, hogy míg az iparosok százára és 
ezrére a világias gondolkodás, a politikai és a socialista 
érzelmek vannak befolyással, addig a népesség más osz-
tályában a naturalismusnak és agnosticismusnak vannak 
hívei. Azonban az egyház tekintélyének csorbításához leg-
jobban hozzájárult az egyházak és theologusok közti dog-
matikai civódás, mert ez megrendítette a meggyökeredzett 
hitet mindabban, a mit az egyház mond. Ez a jobbmó-
dúakról áll. Ha azonban leszállunk azokhoz, kiket az 

» örökségből kitagadott«-aknak nevezünk, és kik a bel-
misszió főképeni tárgyát alkotják, itt különbözők az okok 
és gyakran bajosan megállapíthatók. Leginkább a töme-
gek szellemi, erkölcsi és társadalmi romlottságában lelhe-
tők, melylyel az egyházak keveset törődnek, a mi azonban 
kell, hogy az egyház egyik fő életfeladata legyen. Mit is 
lehet azoktól várni, kik oly szobában tengődnek, hol férfi 
és nő a tisztesség és szégyenérzetre való tekintet nélkül 
van összezsúfolva, hol mérges levegő rontja az egészsé-
get, a részegség és ennek nyomában a nyomor otthono-
sak. Utóbbi években ugyan sok történt, hogy a javítás 
elősegíttessék, de a törvényeknek a szeszes italok árusí-
tását kellene szabályozniok, és itt az egyháznak befolyása 
is latba vetendő együttes eljárás céljából. Szónok azután 
ecsetelte, hogy a belmisszió részéről mit tettek az elzül-
löttek számára és ha itt nincsenek nagyobb eredmények, 
úgy ez nem az egyházak erőlködésén mult. A buzgóság, 
melylyel itt eljártak, teljesen elismerendő, de mégis csak 
egyeseket lehetett megmenteni, a viszonyok nagyban és 
egészben mégis ugyanazok maradtak. Még mindig oly sok 
van, a mi itt egyházunk szégyenére válik, és nem tagad-
ható, hogy e sikertelenséget a missziómunkások szervezet-
len, rendetlen és nagyon is a véletlenre számító eljárása 
okozza, a mi ismét az egymás közti egyet nem értésnek 
és szakadásának eredménye. Az emberek a missziómun-
kásokat azzal gyanúsítják, hogy miután ez az egyik, amaz 
a másik egyháztestületért lép kizárólag sorompóba, hogy 
nem egészen tiszta indító okból cselekednek. Azután mivel 
mindenkit arra szoktatnak, hogy misszió összejöveteleken 
vegyenek részt, elidegenítik azokat a templomtól; ily ösz-
szejövetelek mindinkább a templom helyébe lépnek, s ez 
oly veszély, mit a »téa estélyek* még fokoznak. A régi 
Róma népe utoljára már egyebet sem óhajtott, mint panes 
et circenses; itt is az a veszély fenyeget, hogy a téa es-
télyek látogatói majdan csak téát és mulatságot fognak 
kívánni. A templomi ülőhelyek bérbeadását is szónok az 
okok egyikének tartja, a mi az alsóbb néposztályokat a 
templomból távol tartja : a templom ezáltal a vagyonosok 
egyedjoga lesz. Épen olyan visszás dolog az alsóbb osztá-
lyok kerületeibe kevésbbé tehetséges lelkészeket küldeni: 
a legjobbak, legbuzgóbbak, leghívebbek valók oda! Éles 
kritika volt, a mit Machlesd dr. gyakorolt, s kár, hogy 
az előadása számára kijelölt idő oly gyorsan elmúlt. 

James W. lelkész (Manchester) elmondja, hogy Car-
diffban, oly helyen, hol sok hajósnép él s azért sok a bu-
kott leány, mint gondoskodnak az elzüllöttekről. Itt missziót 
folytatni igazán van oly fontos, mint Chinában, Indiában 
és Afrikában. 

Pruch John H. dr. lelkész (Pittsburg) elmondta, 
hogy az amerikai falusi nép s az újonnan odaérkező be-
vándorlók is mint tódulnak a nagyvárosokba, úgy hogy 
nemsokára eljő az idő, hogy a 20 legnagyobb város fog 
minden választást eldönteni. Ezért ama kérdés, hogy az 
egyház mit tegyen a nagyvárosokban, Amerikában is rég 
égetővé vált. A jobbmódű osztályokban felébredt a köte-
lesség tudata, a mely itt rájuk vár. Csak azt kívánná, 
hogy az Óceánon túlról Glasgowba küldöttség jöjjön, hogy 
megtanulják, mi történt itt e kérdés megoldására; Ame-
rikában valóban tanulhatnak London s Glasgowtól, külö-
nösen a mi a laikusok alkalmazását illeti a belmisszió-
ban. Szükségük is van rá, mert nagy városaik nyolc 
millió lakosa közül 800,000 »slumban«, azaz végső nyo-
morban él. 

Melbourne (Ausztrália) képviselője C. H. Irwin lel-
kész azt mondta, hogy ők Ausztráliában mindenekelőtt 
arra tekintenek, hogy a fiatal embert az egyház közössé-
gében megtartsák, s ezért azok mulatságait is az egyház 



részéről szabályozni és vezetni akar ják. Ezért tornaegyle-
tet alapítottak, hogy az ifjú embereket korcsmáktól, kár-
tyázástól stb. visszatartsák, s ez már jó gyümölcsöket 
hajtott . Azután szintén a templomi ülőhelyek eladása ellen 
szólt, s azt fejtegette, hogy az egyház kötelessége odahatni, 
hogy a munkásosztály sorsa javíttassék. 

Jún. 25-én réggel a szövetség elnökét kellett meg-
választani a jövő kongresszusig tartó idő számára és a 
választás Lang Marseb al dr.-ra esett, ki erre kiválóan 
alkalmas egyéniség. Azután az európai szárazföld ügyei 
kerültek szóba s Matliews dr., ki a tárgyalást megkezdte, 
a r r a utalt, hogy a népeknél, melyekről szó van, sokkal 
több vallásosság él, mint a mennyit az átutazó idege-
nek észlelhetnek. Csak az szükséges, hogy annak élesz-
tésére az egyház részéről több történjék és ez neve-
zetesen Amerika dolga, hová az európai kivándorlók jön-
nek és a hol ezeknek révén azután alkalom nyilik a régi 
hazában hátrahagyott rokonokra és barátokra jótéko-
nyan hatni. 

Prime generális (Jonkersből) a szövetség nyugati 
osztályának nevében szólt, Amerika sohasem fogja elfe-
lejteni, hogy legjobb vérét nemcsak Anglia s Skócia puri-
tánaitól, hanem egyszersmind a hugonottáktól, wallonok-
tól, Németország és Svájc reformátusaitól kapta. Azért a 
legmelegebben érdeklődnek az evangelium munkássága 
iránt azon népek közt, melyek a pápaság hatalma alatt 
élnek, s ez érdeklődésnek tanújelét is adták. így az utolsó 
(torontoi) kongresszus óta nyugoti osztály elnöke két más 
nyugoti úrral meglátogatta Csehországot, Spanyolországot, 
Svájcot, Olaszországot, és a megfigyelések, melyeket itt 
teltek, nemsokára sajtó alatt lesznek. A bevándorlóknál 
is mindent megtesznek, hogy őket az evangéliumhoz kö-
zelebb hozzák, de már ez maga is nehéz feladat, s 
mindenekelőtt ezt kell elvégezniük. Az Óceánon túlról igen 
nehéz Európa népeire befolyni, ellenben Anglia és Skócia 
sokkal közelebb vannak a kontigenshez. 

Good dr. (Reading, Pensylvania) elismeri, hogy 
Amerikának kötelességei vannak Európával szemben, de 
másra is akar figyelmeztetni: a presbyterianus egyházak-
nak a kontinensen időző angolul beszélő tagjairól jobban 
kell gondoskodni, mint eddigelé. A püspökieknek vannak 
ott káplánaik, a presbyteriánusoknak nincsenek. Az euró-
pai szárazföldön presbyterianus egyházakat kell létesíteni, 
melyeknek lelkészei majd idővel az illető népnyelvet meg-
tanulják és a körüllakó népre áldásos befolyással lesznek. 
Példának felhozza Budapestet, hol e tekintetben a hala-
dásnak szép jelei mutatkoznak, miért ne történhetnék ez 
más városban is. Szóló a hold-utcai skót Szabad Egyház 
misszióját értette. 

Nézetéhez Dardier lelkész Genfből csatlakozott. A 
skót egyház évenkint két hónapra lelkészt küld Genfbe, 
miért nem maradha t az ott egész éven á t ? Harsha dr. 
(Omaha) az amerikaiakat védeni akar ta az ellen, mintha 
nem érdeklődnének az európaiak iránt; meggondolandó, 
hogy mily nehéz munkát — szóló herkulesi munkának 
nevezi — végeznek az amerikaiak saját országukban az 
európai munkás népen. Mac Vicar dr. tanár (Montreal) 
hozzájárul t Good dr. azon óhajához, hogy az európai 
szárazföldön is, a hol csak szükséges, létesítsenek pres-
byterianus templomokat, ez a szövetség gyakorlati mun-
kásságának fontos része legyen. Murray lelkész Dél-Afriká-
ból pótlólag még azt is kívánná, hogy csak arra képes 
egyéneket küldjenek Európába, ő például egy angol pap 
prédikációját hallotta a kontinensen, a mely kívánalma 
szükségességét bizonyította. 

Dr. Br. után. Fleischer Gyula, 
(Vége köv.)^ joghallgató. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Evangelizáció a gyülekezetekben. 
(A dunamelléki egyházkerületi értekezleten, 1896 okt. 17-én 

tartott eló'adás). 

T. Értekezlet! Megtartani a nyája t , melyet Isten 
gondozásunkra bizott, nemcsak, hanem fejleszteni, gyara-
pítani azt, hogy mindnyájunk által közösen érzett s lei-
künkön hordott kötelesség. S e kötelesség annál fontosabb 
s teljesítése annál mulbatat lanabbúl szükséges, mennél gya-
koriabbak közöttünk is a hitbeli erőtlenkedések, mennél 
nagyobb a csábítás s mennél kiterjedtebb ma a szabad-
ság, melynek örve s látszata alatt sok á rmány és vissza-
élés véghezvihető. Mert borzasztó csak gondolatnak is : 
őseink a szabadságért küzdöttek, s mikor az a szabadság 
sok áldozat, sok vérvesztések után eljött, mi lennénk azok, 
kik nem tudnánk megállani a szabadságban s megfogy-
nánk a szabadság miat t ; a mi annál borzasztóbb lenne, 
ha ez a mi gondatlanságunk s tétlenségünk következtében 
történnék meg. 

Nem egy kézzel, de két kézzel kell azért a munká-
hoz fognunk: a hitközönyt elenyésztetni; a csábítást meg-
hiúsítani; híveinket talpra állítani s a szabadság idejét a 
mi saját j avunkra s virágzásunkra használni. 

Az a mozgalom, mely az egyház belső építésének 
jelszava alatt megindult, melynek ismét nemcsak törekvé-
seit, de apologiáját is meghallottuk, ezt tűzte ki feladatául, 
a mi nemcsak szükséges, de hasznos és dicsőséges fela-
dat. Azonban ha valakinek, első sorban nekünk kell a 
bölcs mondást szem előtt t a r t a n u n k : quidquid agis, p ru -
denter agas et respice f inem; ha valahol, az egyház belső 
építésénél nem szabad a bölcs verset figyelmen kívül 
hagynunk, melynek Budai Ézsaiás szavai szerint nemcsak 
a periodologiában van haszna, t. i. quis, quid, ubi, quibus 
auxiliis, cur, quomodo, quando ; nehogy, ugyancsak Budai 
Ézsaiás szavai szerint, valamit igen fent kezdve, mint 
rossz kántor ne bírjuk és belészakadjunk. 

Én azért, midőn e rendkívül fontos tárgyhoz szólni 
készültem, megkérdeztem a mi régi időbeli embereinket s 
két könyvet vettem olvasás a l á ; az egyik könyv Wásonyi 
Mártonnak 1726-ban megjelent könyve, a Súlyos papi teher-
ről; a második könyv a p r ó t , egylet k iadásában megjelent 
Nagy papok életrajza. S kegyes engedelmökkel, az ezek-
ből vont tanulságok alapján leszek bátor megfelelni a sző-
nyegen levő kérdésre : mik legsürgősebb teendőink s miben 
áll a gyülekezeti evangelizáció ? 

Először is, és mindenekfelett abban, hogy álljuk meg 
helyünket a szószéken.' 

Hogy mi a szószék; hogy mily végtelen fontossága 
s mai nap is mily óriási vonzóereje s befolyása van annak, 
azt ez értekezleten nem szükség nekem fej tegetnem; hi-
szen tudjuk, ha ihletetten állunk ott, nem mi szólunk, de 
az Isten lelke szól általunk. Felrázhatjuk azzal a ha lá l t ; 
elvehetjük a fájdalmak éleit; felvihetjük e lelket a mennybe 
s éreztethetjük a kárhozat minden kínja i t ; lángoszlopot 



gyujthatunk a szemekben, s meglágyíthatjuk s kifacsar-
hatjuk a márványkemény sziveket is. 

De csak akkor, ha ihletetten prédikálunk. 
Ihletetten prédikálni pedig annyit tesz, mint az Isten 

igéjét nemcsak puszta ajakkal, nemcsak üres ékesszólás-
sal, de hittel és lélekből, komoly tanulmány után hirdetni. 

Azt az időt, melyet nekünk kiváltságos állásunk a 
tanulmányra biztosít, vagy erre fordítjuk különösen, vagy 
nem. Ha e végre fordítjuk, velünk együtt élesztődik, míve-
lődik s nemesedik a gyülekezet; s ha nem erre fordítjuk, 
velünk együtt korcsosodik s tengődik a hit- és az erköl-
csi élet. 

Ezt nem lehet tagadni. 
A ki munka nélkül megy fel a szószékbe, becsület 

nélkül száll le onnan, mondja a régi közmondás; s a ki 
csak ügy, általánosságban, hol ezt, hol azt vezérfonal s 
közelebbi cél nélkül prédikál, nem az igét és velőket, ha-
nem csak a levegőt hasgatja. 

Első gondunk s főfeladatunk tehát, hogy időnk javát, 
lelkünk legjobb erejét s legnemesebb ambíciónkat a szó-
székre fordítsuk; annál is inkább, mert sokan a szószé-
ket gáncsolják s nyilaikat a szószék felé lövöldözik, a mi 
pedig a mi helyünk. 

Prédikátor őseink nagy gondot is fordítottak kathed-
rájukra. Szeberényi Jánosról olvassuk, a ki pedig nagy-
tekintélyű püspök is volt, hogy prédikációit mindig kidol-
gozta; még pedig úgy, hogy a következő vasárnapi textust 
már hétfőn reggel átnézte, s a tárgygyal — mint monda — 
egész péntekig hordozkodott; a mikor estefelé a dispo 
sitiót kis szeletke papírra fölvette s azt szombaton reggel 
kidolgozás alá vette. Délutánig készen volt, s akkor este-
felé, szobája egyik ablakában ülve 2 óráig megvizsgálgatta 
s toldotta hol egy. hol más eszmével. 

Az ekképen kidolgozott, s céljával már hétfőn reg-
gel tisztában levő és öt napig lelkünkkön hordozott prédi-
kációhoz nem szükséges nagy ékesszólás; megteszi az a 
hatását, megtermi az a gyümölcseit; teremt hitet, szül 
megtérést s újjászületést; ad tárgyakat az otthon való be-
szélgetésre, a mi népünknek kedvelt szokása, s létesít olyan 
közszellemet híveink között, a mit ugyan semmiféle csábí-
tás meg nem ejt, semmiféle ellenség meg nem tántorít. 

Ez a szellem kell ma, a szabad elvek és szabad 
kezek világában. Prédikáljunk azért úgy, hogy az a szel-
lem felébredjen, feléleszsze és áthassa a gyülekezetet: pré-
dikáljunk akképen, hogy mindnyájan és egyenként bizo-
nyosokká legyünk hitünk felől, hogy mit, miért és miké-
pen hiszünk, hogy ekképen tévútra ne tántorodjunk s a 
hittől el ne szakadjunk; prédikáljunk akképen, hogy a 
szószék, a melyen állunk, tanuképen védpaizsul s igazo-
lási fegyverül szolgáljon nekünk az emberi gyarlóság és 
szenvedély kebeléből felmerülhető bántalmakban és egy-
szerű állásunk a különböző hitű s szertartású népek között 
a társasági jóllétre annyira szükséges közbéke és bátor-
ság, valamint az emberszeretetnek biztos alapjául tekin-
tessék minden komoly elemek által; dobbanjon meg, mikor 
szólunk, a hívek szive s fussa át a gyülekezetet amaz 

érzés: az én szerelmesemnek szavát hallom, ki engemet 
liliomok közt legeltet (Ének. II. 8. 16.). 

De álljuk meg helyünket a szószék mellett, az élet-
ben is. A mi házunk közel van a szószékhez, legyen közel 
az életünk is. Ott van nekünk Péterrel jó helyünk a szó-
szék csendes közelében: 

Hol szaggató kéz s zápor nem ér, 
S a vihar is bántatlan átrepül. (Tompa). 

Ottan éljünk az ige sugárkörében, a hol folyvást előt-
tünk van az Isten s fülünkbe cseng, a mit prédikáltunk. 
Minél inkább tudjuk azt, hogy népünk, még műveltebb 
rétegeink is, a pásztort a vallással azonosítják s a pász-
tornak hibái miatt rendesen a vallást mellőzik, s az egy-
házat hanyagolják el: életünkre vigyázni s azt a szószék 
igéivel összhangzásban, egyenértékben tartani, annál szen-
tebb kötelességünk, tudván azf, hogy híveink nagy része 
nem annyira beszédünk után indul, mint tetteink szerint 
igazodik, s vannak, a kik életviszonyainkat folyvást vizsga 
szemekkel kisérik. 

S meg kell állni továbbá helyünket ellenségeinkkel 
szemben is; ha a viszonyok az ellenségeink, akkor a 
viszonyokkal; ha a vakhit, akkor a vakhittel; ha a tudat-
lanság, akkor s tudatlansággal; ha a tévelygés, akkor a 
tévelygéssel, mindenütt csak jobbítva, világolva s az iga-
zat hirdetve és érvényesítve, mert ez mi hozzánk így 
illik. Őseinkkel akárki állott szembe, levágták azt az igaz-
ság kétélű fegyverével, ha Góliáth sisakjával s lándzsájá-
val hadakozott is, álljon előttünk a többiekkel együtt Zvingli, 
ki úgy tudott (hogy ha kellett) a miséről s annak haszon-
talan voltáról beszélni, hogy beszéde befejeztével az elébb 
misézni akaró pap e szavakkal dobta le magáról a mise-
mondó köpönyeget: ha így áll a dolog a misével, úgy én 
sem most, sem soha többé nem fogok misét szolgáltatni. 
(Hase Polemika II. kötet. 264. lap). 

De megállhatunk-e a szószéken evangelium nélkül ? 
Az életben, evangelium nélkül; ellenségeinkkel szemben 
evangelium nélkül ? Épen azért, mert meg nem állhatunk, 
az evangelium életszükséglet reánk nézve. S valamint az 
apostolok azt cselekedték és ez által értek el olyan hatást, 
s tettek olyan csodadolgokat, hogy az evangéliumot hir-
dették s mikoron az nem vala elég, írásokat bocsátottak 
ki az erőtlen vagy elhidegült hívekhez: úgy az evangé-
liumot hirdetni s a hirdetett igazságok erősítésére, terjesz-
tésére írásokat bocsátani ki apostoli kötelességünk. S ha 
az evangelizáció alatt nem értünk mást, mint ezt, t. i. az 
evangéliumnak szóval és írásban való hirdetését s érvé-
nyesítését: úgy e tekintetben nincsen köztünk különbség 
s egy táborban harcolunk mindnyájan. 

De egy dolgot ne téveszszünk szem elől 
Mindazokat — mondja a helvét hitvallás — kik a 

Krisztusban hisznek, nevezik ugyan az apostolok papok-
nak, de nem az egyházi szolgálatra nézve, hanem azért, 
hogy a Krisztus által mindnyájan mi hívek királyokká 
és papokká tétetvén, vihetünk Isten eleibe lelki áldozato-
kat Nagyon különbözik tehát egymástól — hangsúlyozza 



a helvét hitvallás — a papság és az egyházi szolgaság; 
mert a papság köz minden keresztyénekkel, de ez nem 
(Helv hitv. XVIII. r. 8. §.). 

Világos e szavakból, hogy az egyházi szolgaság tiszte, 
vagyis az Isten titkaival való sáfárkodás, egyedül a mi 
vállainkon van. S minél súlyosabb ez a teher, annak köny-
nyítéséről gondoskodni annál szentebb kötelességünk. 

Más országokban valóságos irodalma fejlődött ki a 
bibliának. S nálunk, a mi létrejött is e tekintetben, vagy 
kiment a közhasználatból vagy könyvtárakban van el-
dugva. 

Indítványozom azért ; kérje fel az értekezlet Prot. 
Irodalmi Társaságunkat , adjon ki egy az egész ó- és új-
tes tamentumra kiterjedő oly magyaráza tos bibliát, mely 
tudományos alapon álljon, de a gyakorlati élet szükségeit 
tar tsa szem előt t ; s fordíttassa le új ra és adja ki Kálvin 
Institutióit is. 

Van kezem közt egy 1792-ben megjelent könyörgé-
ses könyv, érdemes volna ezt is kiadni, valamint egy bib-
liai szókönyvet és a Helvét Hitvallást is, úgyszintén egy 
a mos tanában élt és még élő magyar prédikátorok legjobb 
termékeiből összeválogatott agendás könyvet, mire nézve 
azonban most positiv inditványt nem teszek; első és leg-
főbb dolognak a magyarázatos bibliát s Kálvin Institutióit 
tartván. 

Én, ha ra j tam állana, a bibliamagyarázat készítésére 
dr. Szabó Aladárt kérném lel; fiatalabb s munkaképes 
tudósaink közt senki jobban nem ismeri nálánál ma a 
bibliát; senki szebben, meggyőzőbben s elevenebben nem 
magyarázza annak helyes s örökké igaz értelmét. 

Ez az első nagy csoportja legsürgősebb teendőinknek. 

Péczel. György László. 

K Ü L F Ö L D . 

Az ó-katholieizmus jövője. 
Néhány hét előtt volt 25 esztendeje annak, hogy 

az ó-katholikusok Münchenben első kongresszusukat tar-
tották s talán nincs minden vonatkozás nélkül e 25 éves 
jubileumon azon két irat 1 megjelenése, mely az ó-katho-
licizmus feladatával s jövőjével foglalkozik, s melyeknek 
ismertetése megszólaltatta Weber ó-katholikus püspököt is 
az »Allgemeine Zeitung« hasábjain.3 

Ismeretes e lapok olvasói előtt az ó-katholikus egy-
háznak a római katholikus egyházból való kiválása, mint 
szintén azon körülmény is, hogy a kedvező előjelek mel-
lett megindult mozgalom a német kormány magatar tása 
miatt nem ölthetett oly méreteket, hogy az ó-katholikus 
egyház híveinek száma által is imponáló egyházzá fej-

1 1. Die Geschichtliche Stellung und Aufgabe des Altkatho-
licismus. 1895. 2. Wandlungen. Lebenserinnerungen von Kari 
Jentseb. 1896. 

2 Nochmals die Bedeulung und Zukunft des Altkatholicis-
mus. Beil. zur Allgemeinen Zeitung 1896., 148. seile. 

lődhetett volna. Egyébként már maga a mozgalom is mind-
járt kezdetben magán viselte a csekély siker jeleit. A 
müncheni kongresszus első napján egyhangúlag elfogad-
tatott azon programm, mely a vatikáni zsinat végzéseit 
érvénytelennek mondva ki, de a zsinat előtti római kath. 
egyház hitcikkeihez, kultuszához s szervezetéhez való ra-
gaszkodást hangoztat ta. Ekkor a zsinat második napján 
az elnök azt indítványozta, hogy az ó-katholikusok önálló 
isteni tiszteletet rendezzenek be, mire Döllinger, a hírne-
ves excommunikált theologus, az ó-katholikus mozgalom 
egyik megindítója és lelke a javaslat ellen beszélt, s mi-
dőn az indítvány mégis elfogadtatott, visszavonult s az 
ó-katholikusok gyűlésein nem vett többé részt. Míg az 
első gyűlés, Döllinger ellenzése dacára is, határozatai t 
majdnem egyhangúlag hoz ta ; az ötödik zsinaton 1878-ban 
a papi nőtlenség megszüntetésére vonatkozó határozatot 
már csak szótöbbséggel — 75 szóval 22 ellen — hoz-
ták, a mely határozat ellen a holland ó-katholikusok eleve, 
a bajor ó-katholikusok pedig utólagosan tiltakoztak. így 
az ó-katholikus egyház actio-képessége a belső egyenet-
lenkedései folytán is megbénult s most, 25 év múlva, 
nem érdektelen fölvetni azt a kérdés', milyen jövőbe néz 
elé az ó-katholikus egyház ? 

A cikkünk elején említett két irat szerzői ó-katho-
likus papok, illetve csak az elsőé, jelenleg is működő pap, 
a másodiké a lelkészi állásból kilépett világi. Az első mult 
évben névtelenül jelent meg. ú jabb k iadásában azonban 
megnevezi magát s így tudjuk, hogy Goetz Károly Lipót-
nak hívják s a passaui ó-katholikus egyház lelkésze. Ez 
az irat tisztán a fölvett tliémával foglalkozik. A második 
önéletrajz, melyben azonban szerző érdekesen rajzolja az 
ó-katholikus egyház első küzdelmeit is Németországon s 
melynek végen fölveti a kérdést : vár-e még jövő az 
ó katholicizmusra? 

A két irat e kérdésre a feleletben homlokegyenest 
ellenkező eredményre jut. Míg Goeíz az ó-katholicizmus-
nak létjogosultságát s így jövőjének biztosított voltát vi-
ta t ja : Jentsch az ó-katholikus mozgalomban nem lát 
maradandót s azt jósolja, hogy a 2000-ik évet az ó-katho-
licizmus mint különálló egyház aligha fogja megérni. 

Goetz szerint az ó-katholicizmus, mely azőskeresz-
tyén egyház igazságáért szállt síkra s a vatikáni tévtanok 
ellen küzdött, már az által is megszerezte létjogosultságát, 
hogy az őskeresztyén egyház szervezetének megfelelő ala-
pon megkisérlette a ker. egyházak unióját. Szerinte semmi 
kétség többé, hogy az ó-katholicizmus mint egyház nem 
semmisülhet meg, de viszont az sem kétséges, hogy a 
római egyház jelen alakjában nem maradha t huzamosabb 
időre a jövő egyetemes egyháza. És ha a római egyház 
legalább Európa müveit államaiban elveszti hatalmát, 
akkor fog az ó-katholicismus egészen történeti feladatának 
megvalósításába foghatni. 

Jentsch önéletrajza végén egészen más kilátásokkal 
áll a jövő előtt s egészen más véleménye van a mult 
felől. Az ó-katholikus tudományoság — mondja — gaz-
dagította ugyan a theologiai tudományt s különösen az 
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egyháztörténetet értékes részletkutatásokkal de korszak-
alkotó gondolatot nem képes felmutatni. Az ó-katholiciz-
mus nem dicsekedhetik azzal, hogy korunk vallásos for-
rongásának irányt mutatott volna s a theologiai és philo-
sophia nézetek sűrű homályában világosságot gyújtott 
volna. Jövőjét illetőleg pedig már fentebb idéztük szavait, 
hogy nem bízik az ó-katholikus egyház egy évszázados 
fenmaradásában. 

Ez a resignatio s azon hasonló szellemű sorok, me-
lyekkel Stieve Jentsch könyvének ismertetését az > Allge-
meine Zei tungéban bezárta, indították arra Weber ó-katho-
likus püspököt, hogy ugyancsak az »Allgemeine Zeitung* 
hasábjain megszólaljon az ó-katholicizmus mellett. Leve-
lének azon része, melyben az ó-katholicizmusnak a róm. 
egyházhoz való viszonyát tárgyalja, oly érdekes, hogy az 
alábbiakban szószerinti fordításban közöljük: 

»Az ó-katholicizmus visszahatás a római pápaság 
kettős absolutismusa ellen. A pápa minden egyházi és vi-
lági hatalomnak Istentől rendelt hordozója és birtokosa 
akar lenni s hogy valósággal az is, ezt ismerte el az 1870-iki 
vatikáni zsinat, mint a római egyház törvényes képvise-
lete azáltal, hogy elfogadta a pápa csalhatatlanságáról 
s egyetemes püspökségéről szóló hitcikkeket. »A pápa — 
írja Liberatore római jezsuita, az 1870. júliusi végzések 
magyarázatában — Isten által absolut módon minden 
fenség tetőpontjára emeltetett* és >a pápában mint csúcs-
pontban egyesül mind a két (egyházi és világi) hatalom*. 
Épen ezért a pápa »a polgári törvényeknek is legfőbb 
.birája, de ezek iránt való kötelezettségnek egyáltalán nincs 
alávetve«. 

»A vatikáni zsinat által teremtett ez eltagadhalatlan 
tény magába véve nem volna még figyelemreméltó. Le-
hetne, mint ezt sokan teszik is, nevetni felette, ha a 
római egyház az európai nemzetek életében nem volna 
oly fontos tényező, mint a minő valósággal, s ha az 
összes római püspökök és lelkészek ezen zsinati végzé-
seknek néma engedelmessébe alá nem vetették volna 
magukat. Azonban épen ezáltal e határozatoknak majdnem 
kiszámíthatatlan hatásuk van. Elsőben is a pápa által 
vezetett egyház benső igazgatásába 1870. július 18-dika 
óta, egy akarat uralkodik, t. i. a jezsuiták által befolyá-
solt pápának akarata. Az egyház tanát és fegyelmét, szer-
vezetét és vezetését egyedül és kizárólag a pápa szabja 
meg annyira, hogy tekintélyének mindenki, a leghatalma-
sabb püspöktől kezdve a legjelentéktelenebb világiig akarva 
vagy nem akarva meghajolni kénytelen. Minél tovább 
tart ez az állapot, annál jobban ki van téve a német 
nép római katholikus része egy oly vallás és vallásosság 
befolyásának, mely hovatovább annál jobban megtagadja 
a német gondolkodás, érzület és élet legkisebb nyomát 
is, s a keresztyénség helyére a nem német és nem keresz-
tyén, hanem a római jezsuitismust teszi, ennek összes 
külsőségeivel, és ezáltal a szakadást a r. katholikusok és 
más vallásúak között egész elviselhetetlenségig fokozza. 
S hol volna a német birodalom határain belül más szer-

vezet, mely ezen veszély ellen sikerrel megküzdhetne az 
ó-katholicizmuson kívül?* 

»A pápa azonban a vatikáni határozatok alapján 
nemcsak az egyházban igényel föltétlen hatalmat, hanem 
ugyanilyet követel a fejedelmek és államok felett is. Per-
sze ezen pápai követelések felett is sokan csak moso-
lyognak. Hiszen meg lehetne nyugodni a mellett, s egye-
dül okos eljárásnak a kedélyes laisser aller-t tekinteni, 
ha a pápai követelések a politika terén nem nyernének 
támaszt az alatta álló püspökök, lelkészek, barátok, apá-
cák és hivők vakon engedelmeskedő tömegében. Ezen 
körülmény folytán ama követelések nyilvánvalólag kilép-
nek a puszta elmélet teréről s hatalmasan működő erőkké 
lesznek, melyek akadálytalanul érhetnék el céljukat, t. i. 
a modem állami rend fölforgatását s a középkori pápai 
uralom visszaállítását—még pedig ki tudja mily hamar? 
Ki volna képes a római pápaságnak kárhozatos befolyá-
sát, különösen a német nép politikai fej'ődésére s poli-
tikai jövőjének alakulására korlátozni, s ha Isten akarja 
idővel hatástalanná tenni, ha nem az ó-katholicizmus?« 

>Stieve cikkében idézi a következő mondatot i s : 
»Az ó-katholicizmus nem dicsekedhetik azzal, hogy ko-
runk vallásos forrongásának irányt mutatott volna s a 
theologiai és filozófiai nézetek sürü homályában világos-
ságot gyújtott volna*. Nos, a mélyebben tekintők előtt 
ezen mondat tarthatatlansága nyilvánvaló. Ha az ó-katho-
licizmus semmi mást nem tett volna, csak azt, hogy 
minden politikai irányzatótl ment, tisztán vallásos katho-
likus egyház gondolatát felvetette s ennek kivitelét szer-
vezetében is megmutatta — ez pedig el nem vitatható — 
úgy már ezzel irányt mutatott korunk vallásos forrongá-
sának. a melyet ez előbb vagy utóbb követni is fog, 
a mennyiben t. i. az állam és egyház, az impérium és 
sacerdotium között a vatikáni zsinat által állandóvá lett 
viszály népünk s magas érdekeinek áldására nyugalomra 
tér. És épen ebben, legbensőbb és valódi lényegében, 
hogy t. i. katholikus egyház, mint pusztán vallásos szer-
vezet, menten minden politikai irányzattól, van szerintem 
az ó-katholicizmusnak fontos jelentősége, nélkülözhetetlen 
és megsemmisíthetlen volta a jelenben és jövőben.* 

Nekünk úgy tetszik, mintha Weber ó-kath. püspök 
szavai sem volnának telve remény nyel az ó-katholikus 
egyház jövője iránt s bármennyire méltányoljuk is az 
ó-katholicizmusnak érdemeit, az eddigi gyűlések lefolyása 
azt a gondolatot kelti bennünk, hogy az ó-katholikus egyház 
mint külön egyház nem soká fog fennállani, hanem a 
benne rejlő szabad vizsgálódás következményeinek levo-
násával beleolvad egyik vagy másik prot. egyházba, do-
kumentálva ezzel is, hogy a hierarchikus törekvésekkel 
szemben mint a múltban, úgy a jövőben is egyedül az 
evang. prot. egyházak képesek az Úr adta lelki szabad-
ságot megőrizni s rajta felépült közszabadságot és ennek 
intézményeit biztosítani. 

Pápa. Dr. Antal Géza. 



R É G I S É G E K . 

Egy érdekes okmány a XVII. század 
közepéről, 

Az évezredes országos kiállítás történelmi főcsoport-
jában, a XXXIV. terem 122. számú tárlójában, 5357. sz. 
alatt egy érdekes levélalakú okmánynak második és har-
madik oldala volt látható. Ez okmány, a hivatalos kata-
lógus szerint Lippay György esztergomi érsek-primásnak 
111. Ferdinánd magyar királyhoz a magyarországi róm. 
katholikus és protestáns templomok számáról 1644. vagy 
1645-ben írott jelentése, mely jelenleg a bécsi állami levél-
tár tulajdona. 

Ezen felettébb nagyfontosságú okmány — tudtom-
mal — eddig még közölve és felhasználva nem volt. Ad-
dig is. míg az egész okmányt lemásolhatná és közreadhatná 
valaki, sietek annak második és harmadik oldalát, a mint 
azt a kiállítási szekrény üvegfedelén át láthattam és le-
másolhattam, az alábbiakban megismertetni. 

Lippay primás jelentése nem terjed ki a mai Magyar-
ország egész területére; csakis 30 vármegyét, ezenkívül 
15 szabad királyi várost és 100 kiváltságos várost vesz 
számba. 

Jelentése szerint a 15 szabad kir. városban kilenc 
róm. kath. és 40 eretnek, azaz protestáns templom van ; 
a 100 kiváltságos városban (oppida privilegiata) alig van 
róm. kath. templom (»in quibus vix alíquid catholicum«). 

A 30 vármegyét egyenként felsorolja, a vármegye 
neve mellé először a r. katholikus, azután az »eretnek* 
templomok számát tévén, a mint következik. 

Szatmár . . . 1. 300. 
Szabolcs . . . — 150. 
Bereg . . . — 100. 
Ugocsa . . — 30. 
Zemplén . . . 10. 300. 
Újvár (Abauj) . . . . . . 10. 300. 
Torna . . . — 60. 
Szepes . . . 7. 150. 
Gömör . . . 3. 200. 
Heves . . . 60. 40. 
Hont . . . 35. 150. 
Borsod . . . 3. 100. 
Nógrád . . . 35. 150. 
Zólyom . . . 3. 100. 
Bars . . . 35. 150. 
Pest-Pilli-Solt . . . . . . — 100. 
Liptó . . . 2. 100. 
Árva . . . — 100. 
Turóc . . . 10. 30. 
Trencsén . . . . . . . 7. 150. 
Esztergom . . . . . . . 25. 40. 
Komárom . . . . . . . 20. 100. 
Pozsony . . . 1 0 0 . 50. 
Nyitra . . . 150. 150. 

25. Mosony . . . . . . . . 30. 2. 
Sopron 50. 150. 
Győr 40. 60. 
Vasvár 50. 200. 
Zala . . , 4 0 . 250. 

30. Veszprém 10. 100. 

Összesen 736. 3862. 

Megjegyzem, hogy a primás nem összegezte a szá-
mokat ; egy későbbi kéz csinált ugyan összegezést irón-
nal, a 3. lap tisztán maradt részén, de hibásan, mert 
743. r. kath. és 4402 prot. templomot számlált. 

Ezen jelentés hitelességéhez és pontosságához azon-
ban igen sok szó férhet. A r. kath. templomok száma 
inkább megközelítheti a valóságot, mert hiszen ezt a pri-
más, a dolog természete szerint, hitelesebben és jobban 
tudhatta, de a protestáns templomok számára nézve, már 
magok a legtöbb vármegyénél előforduló kerekszámok 
(100, 150, 200. 260, 300) nyilván mutatják, hogy Lippay 
idevonatkozó számadatai csak hozzávetőlegesek. Emellett, 
egyéb idetartozó adatok figyelembevételével, még azt a 
nézetet is meg merem kockáztatni, hogy a primás némely 
megyénél szándékosan nagyította a prot. templomok szá-
mát, hogy így, nagyobbnak tüntetve fel az »anyaszent-
egyházat* fenyegető veszedelmet, a »hitbuzgó* császárt 
és királyt annál erélyesebb fellépésre tüzelje az >eret-
nekek* ellen. 

Bármint legyen azonban a dolog, annyi tény, hogy 
a primás szerint, a felvett országrészben több mint ötször 
annyi volt a protestáns templomok száma, mint a róm. 
katholikus templomoké; és hogy öt megyében (Szabolcs, 
Bereg, Ugocsa, Torna, Pest) ez időben egyetlen r. kath. 
templom sem volt! 

Lippay primás jelentése is egyike azon okmányok-
nak, melyekből elborzadva láthatjuk meg, mily iszonyú 
erőszakkal és mily óriási eredménynyel dolgozott nálunk 
a XVII. század második felétől kezdve a jelen század 
elejéig a r. kath. reakció. 

Kassa. Révész Kálmán. 

Egy főúr kegyelmes levele 1749-ből. 
Ismert dolog, hogy a pápai egyházmegye 40 gyüle-

kezete közül 15-ben a gr. Eszterházi család volt a földes-
úr, többek között Kopon is. Az is ismert dolog, hogy e 
grófi család pápai ága meglehetős erősen élt löldesúri 
jogával és a szabad vallásgyakorlatot ref. jobbágyainál 
beszüntette templom elvevések és német nyelvűek bete-
lepítése által. Azért mondom pápai ága, mert a Dudart, 
Csetényt, Szentkirályt bíró Eszterháziak szabad vallásgya-
korlatukban nem igen háborgatták jobbágyaikat. Erre mutat 
azon tény is, hogy azon nyolc egyház közül, melyek a 
pápai egyházmegyében erectiót élveztek, voltak a bako-
nvi egyházak is. Ámde sajátos dolog, azok között van 
egy kis egyházközség Kop is, Pápától délre 18 kilométer-

90* 



nyire, holott a pápai Eszterháziak jobbágya volt népe, és 
még papja sem volt mint ma, mert még az 1815-diki con-
scriptio szerint is filia. 

Ez a kis filia oly szépen tudott kérni földesuránál, 
hogy azt a másfelé szigorú főurat részére megnyeri, és 
kap tőle 1749. évben egy valódi nagy [szivre való iratot, 
és pedig magyarul. Az irat templom-építésre ad engedélyt 
és szól ekképen: 

Mi GalánthaiGroff Eszterházi (nem y) Ferencz, Frak-
nó, Sempte, Pápa, Geztes, Deveeser és Ugod Várainak, 
és az azokhoz tartozandó Dominiumoknak örökös ura. 
Fölséges Római császárné és Koronás Királyné Kegyel-
mes Asszonyunk ő Fölsége Belső Titok (sic) Tanácsa, és 
Komornikja, Lovas Had Generálissá, Magyar Országi Fő 
Tárnok Mestere, Királyi Helytartó Magyar Tanácsa, N. 
Borsod Vármegye Fő Ispánya, Septemviriális Tabla Tagja 
s Assesora, és Magyar Ország Dunántul való Földének Com-
menderozo Generalisa. Adjuk örök emlékezetül tudtára 
mindeneknek, a kiknek illik, hogy minekutánna ezen most 
folyó Esztendőkben, Sz. György Havának 10-ik napján, 
Törvényes okokbul és örökös Földes Uri Jussunkbul Kop 
névü ugyanis örökös Helységünkben levő, Római Catho-
licus Eieink által hajdan Építtetett Templomot Calvinista 
valláson levő jobbágyainktul visssza foglaltuk és kezünk-
höz vettük, mindazon által valamint eddig, mindennémü 
alkalmatosságokban, ugy mint Örökös Földes Urok szives 
Atyáskodásunkat megbizonyítottuk, ugy azt ezután is meg-
mutatni, és őket Calvinista vallások békességes Gyakor-
lásában, Hazánk Törvényei, és az Publicumnak mo.stani 
és jövendő Rendelései szerint megtartani kívánjuk, hogy 
azért fellvebb megirt Jobbágyunk az ő Vallásuknak gya-
korlását minden akadály nélkül békességesen vihessék 
véghez ez alább írt Rendeléseket tettük, úgymint: 

Először. Megengedtük ott levő Cálvinistáknak, hogy 
a Reformátusok szokásuk szerént való formára más Ora-
tóriumot Pápai Jószágunk Tiszttartója által megmutatandó 
alkalmatos Helyen magoknak építtethessenek és Valás-
soknak Exercitiumát ezen engedelmünkből minden hábor-
gatás nélkül szabadon űzhessék. 

Másodszor. Megengedtük, hogy Prédikátort is, az 
eddig való mód szerint tarthassanak és néki az építendő 
ref. Oratórium mellett Hazát építtethessenek, föntartván 
egyedül Földes uri Jussunkat, hogy az uj prédikátort 
mindenkor elébb nékünk praesentálni, és rendelésünktől 
várni tartozzanak. 

Harmadszor. A mostani Harang is (ha csak vala-
mely jel rajta nincsen, mellyből kitetszenék, hogy a Római 
Catholicusok csinálták, vissza adatik, úgy mindazonáltal, 
hogy midőn a Római Catholica Sz. Egyház részéről az 
Helységben Processiók leendenek azzal is harangozni 
tartozzanak. 

Mindezekbűi már bőségesen láttyák hozzájok való 
szives Atyáskodásunkat, hogy őket Vallásuk gyakorlásá-
ban szomorítani nem akarjuk, sőt inkább, hogy azt kel-
Iemetesen véghezvihessék szabad akaratú indulatunkból 
a szükséges Epületeknek fölállítására nékik nemcsak he-

lyet adunk, de az eddig volt Református vallásban való 
Exercitiumot is megengedjük. Melynek nagyobb erejére és 
bizonyságára adtuk ezen saját kezünk írásával és Groffi 
Pecsétünkkel megerősíttetett Levelünket, mely költ Pápai 
várunkban Sz. György Havának tizenötödik napján, Krisz-
tus Urunk születése után való Ezer Hét Száz Negyven 
Kilencedik Esztendőben 

G. Eszterházy Ferenc, 
(L. S.) 

Jónak látom megjegyezni ezen levélre a következő-
ket : Az ebben erősen hangsúlyozott erectiót a tolerantia 
előtt, a pápai egyházmegyének akkor 41 gyülekezete' közül 
23 élvezte, és pedig 15 ott, hol a nemes közbirtokosság 
vagy egyes famíliák voltak az urak, mint: Takácsi, Gör-
zsöny, Szemere, Noszlop, Csögle, N.-Pirit, Egeralja, Ador-
jánháza, Mihálvháza, Szalóka, Acsád, Dereske, A.-Tevel, 
Tapolcafő és Kt.-Lak = 15. Nyolc pedig ott, hol a föl-
desúr az Eszterházi-, Nádasdi-család volt. Ezen egyházak 
ezek voltak: Réde, Szent-Károly, Csetény a Bakony kö-
zepében és Mezőlak, Kop a gróf Eszterházyak, Dudar, 
Dáka a gr. Nádasdiak, Végre Padrag a Fundus Studio-
rum földesurasága alatt, 

Utána néztem, hogy igénybe vette-e az engedélye-
zett prédikátor tartást Kap? minek előfeltétele a bemu-
tatás és olyan földesúri megerösiiés-féle volt, mert az irat 
ezt mondja: »elébb nekünk praesentálni és rendelésünktől 
várni tartozzanak*. 

A díjleveles könyv szerint 1733. évben Kopon volt 
prédikátor, mint volt a mai Kovácsin, Gyimóton, Norá-
pon, Polyánban, Borsosgyörött, melyek ma csak gyenge 
filiák, sőt Pólyán még fiók-egyház sem. Úgy látszik, Kop 
csak 1817. évben lett anyává, a nagynevű, hirü Tóth 
Ferenc ezt írja róla: »Anyává lett a Gyülekezetek közt 
ismét (t. i. Kop) 1817. nov. 24. Hogy a harangot vissza-
kapták-e s harangoztak-e vele a Processióra, nem tudom. 
Úgy látom, hogy az Oratoriumot felépítették a falu végére 
észak felől, náddal fedve (mai tanítói lak helyén) s fenn-
állt 1811-ig, ekkor épült a mostani templom torony 
nélkül.« 

A gr. Eszterházy Ferenc által hangsúlyozott vallás 
szabadgyakorlatnak az a része: »Új prédikátort hívhat-
nak* nem valósult hát meg.Nem ám, mertekkor 1749-ben 
volt lelkészük Bekes Ferenc, kit Szalafőről hoztak 1745. 
évben. Ez kath. szülők gyermekét megkeresztelvén, a ke-
resztelés, esketés és gyónás kiszolgáltatásától eltiltatott. 
Mikor? Én azt hiszem 1749-ben, mikor a templomot is 
elveszi az uraság. E helyett mondja » Uj prédikátort hoz-
hatnak«. De nem iioztak, hanem várakoztak, gondolkod-
tak, haboztak, 1752. júniusig, midőn ezt ír ják: »Minthogy 
volt prédikátorunk, az körösztölésben tévén nagy rendet-
lenséget, azért is már ezután (ez meg arra mutat, mintha 
eddig keresztelt volna, de én maradok előbbi véleményem 
mellett) Keresztelést, Temetést nem fogja falunkban el-
követni, kérjük, hogy mégis Falunkban Notáriusi és Mes-
teri hivatalban legyen*. 

E helyen megemlítem, hogy gr. Eszterházy F. méltó 



utóda a mai veszprémmegyei főispán, gróf Eszterházv 
Móric. Ő irántunk való kegyességét kimutatja a pápai főisko-
lának évenként adni szokott ölfával, a Fehérlő épületének 
gimn. helyiségül átengedésével, most a mellette levő női 
kórház-helyiségnek a városra ruházásával, mely azt be-
szűnteti, a gyimóti kis egyháznak nagy vendéglője átadá-
sával, mind igen mérsékelt áron. 

Szekeres Mihály. 
esperes. 

IRODALOM. 

** Tanügy i monográf iák közös cím alá foglalhat-
juk azokat az érdekes tanügy-történeti műveket, melyek 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából Lam-
pel Róbert (Wodianer E. és fiai) könyvkereskedésében az 
ezredéves ünnepek alkalmából megjelentek. E monográ-
fiákból szerkesztőségünkbe a következők küldettek be. 

1. A magyar elemi népoktatás, írta Péter fy Sándor. 
2. A felső nép- és polgári iskolai oktatás, írta dr. 

Kovács János. 

3. A polgári iskolai tanító- és tanítónő-képzés, írták 
dr. Kiss Áron és Sebestyénné Stetina Ilona. 

4. Emberbaráti intézeteink, írta György Aladár. 
5. A magyar kisdedóvás múltja és jelene. írta dr. 

Morlin Emil. 
6. A házi ipari és kézügyességi oktatás Magyaror-

szágon, írta Szterényi József. 

Nem részletes és kimerítő, hanem inkább összefog-
laló és rövid áttekintést nyújtó 7—8—9—10 ives füze-
tek ezek, de azért a közoktatás megfelelő ágait híven és 
érdekesen ismertető alkalmi munkák, melyek mindenha 
tanulságos emlékei lesznek közoktatásügyünk jelen állapo-
potának. Tárgya természeténél fogva legterjedelmesebb az 
elemi oktatás monográfiája, mely Péterfy avatott tollával 
csinosan foglalja össze a népoktatás történetét az 1868-ik 
évi XXXYIH. törvénycikk keletkezéséig. Alapos és tanul-
ságos munka a kisdedóvás monográfiája, melyben Morlin 
Emil adja rövid történetét és részletes életrajzát a magyar-
országi kisdedóvás ügyének. Nagy ügyszeretettel és meleg 
szívvel van írva az »Emberbaráti intézeteink« c. mono-
gráfia. melybe György Aladár nemes philantrophiája any-
nyi ethikai erőt öntött, hogy füzete valóságos lélekne-
mesítő olvasmány. Kiás Áron és Kovács János könyveit 
pedig a szakszerűség és szabatos előadás teszi érdekes 
munkákká. A monográfiák egymást mintegy kiegészítik s 
ezért nagyon ajánlatos, hogy együttesen szereztessenek bc. 
Becsük nemcsak a pontos adatgyűjtésben, hanem abban is 
áll, hogy tárgyukat kellőleg feldolgozzák s oly szerencsé-
sen adják elő, hogy ezeket a monográfiákat a laikus közön-
ség is tanulsággal és élvezettel olvashatja. A monográfiák 
ára füzetenként egy korona, megrendelhetők a kiadó Lam-
pel-cégnél Budapest, Andrássy-út 21. sz. 

** Az eperjesi ev. ker. kollégium története. 
Irta Hörk József. Kassa, 1896., Bernovits G. nyomása. 
1. füzet, 73 + 88. lap, ára 1 frt 50 kr., az egész mű ára 
5 forint. 

Hörk Józsefnek, az eperjesi kollégium volt igazgató-
jának 1892. óta készülő nagy munkájából minap jelent 
meg ez a sürü nyomású tüzet, melyet néhány kép és 
facsimile díszít. Addig is, míg a munka teljesen elké-
szül, bemutatjuk röviden a szorgalmas szerző munkájának 
megjelent, részletét. 

A megjelent részben a kollégium általános történe-
tének három nevezetes időszakát tárgyalja a szerző, úgy-
mint : a) kezdettől 1531-ig, a reformáció diadaláig; 
b) 1531-től 1667-ig, a kollégium építéséig; c) 1667-től 
1711-ig, a kollégium elvételéig (ez utóbbi időszak azon-
ban még nincs befejezve). 

A füzet elé írt előszóban szerző először azt mondja 
el, hogy a munka megírásához főként a kollégiumi elöl-
járóság biztatására fogott, azután sjzámot ad a hazai és 
külföldi levéltárakban tett kutatásokról s végül a munka 
tervéi mutatja be. 

Magában a munkában a kollégium alapítását meg-
előző időből is két igen érdekes kultúrtörténeti tényt bizo-
nyít a szerző. Egyik, hogy Eperjesen Mátyás király ideje 
előtt, is volt nagyobb iskola, melyet a város tartott fenn ; 
másik, hogy Eperjesen 1573-ban már virágzó nyomda 
volt s téves az az adat. mintha Eperjesen csak 1656-ban 
állíttatott volna fel az első könyvnyomtató-intézet. 

A munka szelleméről, kidolgozásáról, stílusáról stb. 
hímet lehet varrni a »Collegium Rakoczyanum« című 
tárcánkból, melyet e mnnkából mutatványként a nyár fo-
lyamán közöltünk. 

Addig is, míg az egész munka megjelenésekor rész-
letes ismertetést adnánk, felhívjuk a történetkedvelők figyel-
mét az eperjesi kollégium érdekes történetére, melyet Hörk 
József theol. tanár, ki most már Pozsonyban lakik, nagy 
szorgalommal, utánjárással dolgozott ki. 

** »A Pa l las Nagy Lexikoná«-nak épen most 
megjelent öt füzetével (176—180) befejezést nyert a 66. 
nyomtatott ívre terjedő vaskos XII. kötet. A 176. füzet 
(Mirabeau—Monro-féle lyuk) a tengeri Medúzák mellék-
letén kívül két fekete nyomású lapon mutatja be a legel-
terjedtebb Mérges növényeket, melyekhez a magyarázó 
szöveget Borbás írta. Nevezetes cikke mindjárt az első: 
Mirabeau, Mangold tanár tollából; jeles értekezés a Mito-
lógia (írta Katona) és Modern festészet (írta Pasteiner). 
Fontos ránk nézve Modrus-Fiume vármegye (írta Bojni-
cié) és különösen Moldva (írta Szádeczky, melynek törté-
netében a magyar vonatkozások különös erővel dombo-
rulnak ki. Kiválóbb cikkek még: Moliére (szerkesztőség), 
szenei Molnár Albert (Négyessy). Mongolok (Mangold). A 
177. füzet (Montafoni marha—Möln) mellékletein a Mérle-
gek, a Mikroszkópok és a Mikrofonszerkezetek mintáit lát-
juk, cikkei közül nevezetes Montenegró (földrajzát Brózik, 
történetét Bojnicié írta), továbbá Moson vármegyének 
földrajzi leírása (Thirring) és története (Balog Gy.) Mor-



vaország és Moszkva meg Mozambik földrajza és leírása 
Rrózik alapos tudását igazolja; szép és élvezetes olvas-
mány a Mozaik, melyben Pasteiner ennek a művészetnek 
egész kulturképét és történeti fejlődését, adja. A 178. füzet 
(Mösia—Nagpur) elején az Ezredévi ünnepségek programm-
ja (külön melléklet) és nevezetesebb épületeinek képe (3 
egész lapon) meg madártávlati képe van. Nevezetes cikk 
a Müller-ciklus (33 darab Müller), melyben az e nevű 
összes kiválóbb tudósok, írók és művészek föltalálhatók; 
továbbá a híres Nádasdy-család (Tóth Lőrincz), meg a 
Nádor cikk (Nagy Géza) Magyarország összes volt nádo-
rainak névsorával. A 179. füzet (Nagy —Nap) négy mel-
lékletet hoz; ezek : Modrus-Fiume vármegye térképe, Mogyo-
rófa, Moson vármegye és Nagy-Britannia térképe. Cikkei 
közt érdekes a Nagy-ciklus (összesen 30 darab), a Nagy-
Alföld növényzete (Borbás), Nagy-Britannia és Írország 
földrajza (Brózik) meg története (Mangold), továbbá a nap 
cikk (Kövesligeti), melynek folytatása és vége átnyúlik a 
180. füzetbe (Nap—Nemes), a mely mellékletül Nagy-
Küküllő vármegye térképét, a nagy-szentmiklósi aranyle-
let tárgyainak képét (Attila kincse), meg a Nap és boly-
góinak méretviszonyait adja. A nap cikken kívül még kie-
meljük a három Napoleon életrajzát; különösen kiválik 
a I. Napoleon (Marcali), és közérdekű a Naptár cikk 
(Lakits), mely az időszámítás kodifikálásának rövid, de 
alapos történetét is felöleli. Az utolsó címszó, melylvel a 
XI1. kötet végződik, a Nemes, az első, a melylyel kezdő-
dött, a Magyar volt. 

E G Y HÁ Z, 

A lelkészi vizsgálatokra vonatkozó írásbeli 
tételek. 

Az 1897-dik évben Budapesten tartandó theologiai 
alap-vizsgálatra, az első lelkészi vizsgálatra és a második 
lelkészi vizsgalatra írásbeli dolgozatok tárgyául a követ-
kező tételeket tűzte ki a theologiai tanári k a r : 

A) Theologiai alapvizsgálatra: 

1. Bibliai bevezetéstanból: »Jeremiás próféta életé-
nek és munkájának ismertetése*. 

2. Egyháztörténetből: »A keresztyén isteni tisztelet 
a maga eredeti alakjában és későbbi kifejlődésében*. (Ó-, 
közép- és új-korban, keleti, nyugoti, lutheri, kálvini és 
anglikán egyházban.) 

3. Vallásbölcsészetböl; »A deismus történeti vázlata 
és bölcsészeti bírálata*. 

B) Első lelkészi vizsgálatra: 

1. Exegesislöl: »Szenczi Molnár Albert zsoltár-for-
dításának kritikai ismertetése«. (Különös tekintettel Károli 
fordítására az 1 —10. zsoltárokban.) 

2. Biblica theologiából: »A profetismus története és 
jelentősége Izrael történetében*. 

3. Bittanból. »Szikszay György: »Természeti és ki-
jelentett vallás* című művének kritikai ismertetése®. 

C) Második lelkészi vizsgálatra: 

1. Egyháztörténetből: >A Rákóczyak érdemei a hazai 
protestáns egyház körül*. 

2. Egyházjogtanból: »A reform, felekezeti népiskolák 
jogi viszonya az egyházhoz és az államhoz*. 

3. Gyakorlati theologiából: »A felnőttek katekizá-
lásáról*. 

4. Bibliamagyarázat (gyakorlati) a következő textu-
sok alapján: 

5. Móz. 2 6 : 
1. Kir. 8 : 
Jób 
Amos 
Mikeás 
Máté 
Máté 
Márk 

1 : 
3 : 
6: 

3. Csel. 9 : 1—6 

1—19. Lukács 16: 1—13. 
1 - 2 0 . Lukács 21: 5 - 1 9 . 
1—22. János 5: 1—16. 
1—15. 1. Kor. 13: 1 — 13. 
1 — 16. 2. Kor. 3 : 1—18. 

10: 32—42. Gal. 4 : 1—11. 
13: 4 4 - 5 2 . Kol. 3 : 1—15. 
10: 35—45. 

5. Prédikáció textusok: Máté 8 : 1-
Tim. 6 : 9 — 10. 

Jegyzet, Minden egyes vizsgálatra a kitűzött 3 — 3 
tétel közül egyet szabadon választ a jelölt s azt írásban 
kidolgozza; a második lelkészi vizsgálatra azonban az 
értekezésen kívül egyházi beszédet is kell a jelölteknek 
készíteniük. A dolgozatokat 1897. évi május 15-ig a theol. 
igazgatóhoz kell beküldeni. A később benyújtott dolgoza-
tokat csak abban az esetben fogadhatja el az igazgató, 
ha a késedelmet előre jelentett és igazolt betegség okozta. 

A tanári kar határozatából 1896. november 2-ikán 
249. sz. a. kiadta 

SzŐts Farkas, 
theologiai igazgató. 

Helybenhagyom s közhírré tételét elrendelem. 
Budapest, 1896. november 4-én 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

A Hunyady János-féle dévai református ódon 
t emplom restauratiója, minthogy az e célra kegyes ado-
mányokból begyült 10,676 frt 91 kr. összeg a 20 ezer 
forintba kerülő építéshez nem elegendő, bizonytalan időre 
elhalasztatott, t. i. akkorra, midőn ez a tekintélyes összeg 
a kamatos kamatokból és az újabb adományokból össze-
gyűl. Addig, hogy ez a mütörténeti becscsel bíró épület 
az idő viszontagságai miatt még nagyobb pusztulásnak 
kitéve ne legyen, az ekklézsia úgy a templomot, mint a 
tornyot saját költségén ideiglenesen befedette, belsejét ki-
csinosíttatta s oly karba hozta, hogy még 10—12 évig 
alkalmas isteni tiszteleti helyiségül szolgálhat. A restau-
ratio tervét és költségvetését Gyalus László budapesti mű-
építész készítette el, ugyanaz a Gyalus, ki a hasonló korú 
gyönyörű Mátyás-templom restaurationális munkálatait, 
mint művezető, végbe vitte. 



I S K O L A . 

A theologusok köre s a ref. ifjúsági egylet 
Budapesten f évi október 31-én, szombaton este fél hét 
órakor a Kálvin-téri templomban nagyszabású reformációi 
ünnepélyt tartott, mely alkalommal a templom szorongá-
sig megtelt. A szereplők mindannyian derekasan meg-
álltak helyöket, de különösen szép volt a Haypál Benő 
budai lelkész alkalmi beszéde. Kiváló érdeket kölcsön-
zött az ünnepélynek a külföldi vendégek megjelenése, kik 
közül gróf Bernstorf és prof. Barde magvas beszédeket 
intéztek a közönséghez (a beszédeket Szabó Aladár tol-
mácsolta.) Az ünnepély következő programúi szerint 
folyt le: 1. a) Vihar; h) Panasz; c) Vigasz; d) Meg-
nyugvás; Szotyori Nagy Károlytól. Orgonán előadta a 
szerző. 2. Közének: Jövel Szentlélek. 3. Ima. Bocsor La-
jos, theol. senior. 4. Megnyitó beszéd. Haypál Benő, ref 
lelkész. 5. Karének. Előadta a theologusok kara. 6. A 
reformáció eszméi. Előadták Danóczy Antal theologus és 
Harváth Gyula orvosnövendék. 7. 1517. Vallásos költe-
mény. írta Balthazár Dezső segédlelkész. Előadta Kuliffay 
László, theologus. 8. Zárszó. Szabó Aladár tanár> a theo-
logusok körének elnöke. 9. Ima. Makláry Károly theolo-
gus. 10. Ének. Te benned bíztunk. — Az ünnepélyen 
gyűjtés eszközöltetett, mely szépen jövedelmezett a két 
egyesület céljaira. 

A pozsonyi »theologusok otthoná«-t október hó 
31-én avatták fel szép ünnepség kiséretében, mely a kis 
templomban kezdődött és az akadémia épületében ért vé-
get. Az ünnepély sorrendje következő volt: A) A kis 
templomban (d. e. ^XO órakor.) 1. A gyülekezet kezdő 
éneke (9. sz.) 2, Oltári szolgálat. Végezte Slromp László 
tanár. 3. »Isten a mi erős várunk*. Énekelte a gyülekezet 
(1—3. v.) 4. Egyházi beszéd. Tartotta Baffay Sándor tanár. 
5. Motette : »A 100-ik z s o l t á r S t e r n t ő l . Énekeitea theo-
logusok énekkara. 6. Oltári hála és áldás. 7. A gyüleke-
zet záró éneke. (4. v.) B) Az akadémia épületében (foly-
tatólag.) 1. A theologusok éneke. 2. Bittér Károly főes-
peres, akad. kisbizottsági elnök »Otthon«-felavató beszéde 
3. Motette: »Múlik az ég és föld*. Klemtől. Énekelte a theol. 
énekkara. 4. Dr. Masznyik Endre igazgató évnyitója. 
5. Hörk József tanári székfoglalója. 6. Szabó Kálmán 
theologus beszéde a theologusok nevében. 7. Záró ima és 
áldás. 8. Hymnus. Énekelte a gyülekezet. 

EGYESÜLET. 
A Luther - társaság köréből. A »Luther-társaság* 

Melancliton Fülöp születésének négyszázados évfordulója 
alkalmával életrajzának népszerű megírására ezennel pá-
lyázatot hirdet. 

A munka legfeljebb 4—5 nyomtatott ívre terjedhet, 
a pályanyertest ívenkint 10 írtjával díjazzuk, miáltal az 
a társaság tulajdonává lesz. 

A jeligés kéziratok 1897. évi február 16-ig nt. Bachát 
Dániel főesperes társulati alelnök úrhoz (Budapest, VIII., 
Kerepesi-uti Luther udvar) küldendők be. 

Budapesten, 1896. október 31. 
A közgyűlés megbizásából 

Falvay Antal, 
bizotts. jegyző. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület f. hó 2-án 
ünnepélyes összejövetelt és szeretetvendégséget rendezett 
a keresztyén ifjúsági egyesületi ügyek ama külföldi három 
apostolának tiszteletére, kik október 30-tól november 3-ig 
székesfővárosunkban időztek. Az összejövetelen Szabó 
Aladár rövid előfohásza után asztalhoz ült a társaság, 
melyben Szilassy Aladárné szül. Vizsolyi Mária urnő töl-
tötte be a háziasszonyi tisztet. Mellette jobb oldalon gróf 
Bernstorf, a porosz ev. szövetség elnöke, a berlini ifjú-
sági egyesület alelnöke foglalt helyet, balról dr. Barde 
genfi theologiai tanár és az ifjúsági egyesületek nemzet-
közi igazgató-választmányának elnöke, tovább Fermaud 
Károly a választmány titkára szintén Genfből A theá-
zás után előbb Barde, azután Bernstorf, végül Fer-
maud emelt szót és mindannyian lelkes beszédben buzdí-
tották az egyesület tagjait a szépen indult keresztyén 
szeretet-munkásság folytatására. A nőkre nagyon fontos 
hivatás vár az egyházban; ők a család vallásos szelle-
mének apostolai és őrei, a szegények, árvák és betegek 
leghivatottabb gyámolai. Erre azonban csak a Krisztusi 
élő hit képezik. A szép beszédekért Szász Károly püspök 
mondott köszönetet, kiemelve, hogy mily nemes buzgalom-
mal szolgálják vendégeink az ifjúság evangelizálását, mire 
korunkban oly nagy szükség van. Beszédét szép imával 
fejezte be, mely után az összejövetel is véget ért. 

A budapest i theologia i kör november 1-én ünne-
pélyes ülést tartott, melyen Barde genfi theologiai tanár 
tartott magvas bibliamagyarázatot erről a textusról: Tarsd 
meg, a mid vagyon, hogy senki el ne vegye tőled az élet 
koronáját. A francia tűzzel és erőteljes hittel előadott 
beszéd azt fejtegette, hogy az élet koronáját veszélyezte-
tik a tévtudomány, az élet kisértetei és az imádságban 
való ellankadás. A hatásos francia nyelvű előadást Szabó 
Aladár tanár tolmácsolta és Szőts Farkas igazgató köszönte 
meg a rokonszenves francia tudósnak, kit budapesti idő-
zése alatt mindazok megszerettek, a kikkel csak érint-
kezett. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Özv. Székács Józsefné született Veöreös Júlia, 

néhai Székács József, bányakerületi püspöknek, pesti lel-
késznek és írónak nemeslelkű özvegye okt. 31-én 75 éves 
korában Budapesten elhunyt. A jóságos özvegy közel két 
évtizeden át elnöke s vezető lelke volt országos protes-
táns árvaházunk női választmányának s fáradhatatlan 
munkása a fővárosi keresztyén jótékonysági ügyeknek. A 
család által kiadott gyászjelentés így hangzik: »Alulírot-
tak fájdalomtól megtört szívvel jelentik, forrón szeretett, 



felejthetlen anyjuknak, nagyanyjuknak, dédanyjuknak, anyó-
suknak, illetve testvérének özvegy dr. Székács Jőzsefné, 
született Veöreös Júliának áldásdús jótékony életének 
75-ik és gyászos özvegységének 20-ik évében, mai napon 
d. u. háromnegyed 4 órakor történt elhunytát, A meg-
boldogultnak földi maradványai f. évi november hó 2-ik 
napján délután 3 órakor fognak az elhunyt lakásán (IX., 
Üllői-út 1. sz.) az ágostai evangelikus egyház szertartása 
szerint megáldatni és a kerepesi-úti sírkertben örök nyu-
galomra elhelyeztetni. Budapesten, 1896. évi október hó 
31-én. Áldás és béke lengjen porai felett! — Gyermekei: 
Székács István, Székács Ferenc, Székács Etelka, özvegy 
Győrv Vilmosné, Székács Irma férj., dr. Kiss Jánosné és 
dr. Székács Béla*. — Temetése nagy részvéttel, óriási 
közönség jelenlétében november 2-án ment végbe. Érde-
meit Horváth Sándor lelkész méltatta szép beszédben. 
Temetésén megjelent az árvaház férfi és női választmá-
nyának számos tagja s az intézet növendékserege is. Béke 
hamvaira, áldás emlékére! 

különfélék. 
Személy i hirek. A lwpácsi (Baranyamegye) ref. 

egyház mult vasárnap meghívás útján egyhangúlag Kurdi 
Béla budapesti segédlelkészt választotta lelkipásztorává; 
a jeles fiatal lelkésznek e helyről is melegen gratulálunk. 
— A karcagi ref. főgimnáziumhoz helyettes tanárrá Garzó 
György okleveles lelkészt és tanárjelöltet hívta meg az 
intézet fentartó testülete. — Hármas papi jubileumot ült 
okt. 31-én a vajdahunyadi reform, egyházmegye Bartha 
Lajos esperes, tordos-piskitelepi lelkész, Jánó Albert egy-
házmegyei főjegyző, hátszegi lelkész és Kiss Mózes egy-
házmegyei direktor, maros-németii lelkész tiszteletére, kik 
közelebbről töltötték be papi szolgálatuknak 25-ik évét s 
mint egyházmegyei tisztviselők is, immár 22 év óta mü 
ködnek anyaszentegyházunk és magyar nemzetünk ügyei-
nek előbbvitelén. A világiak nevében Pogány Károly gond-
nok és országgyűlési képviselő, a papok részéről pedig 
Gál Sámuel vajda-hunyadi lelkész, mint a hunyadmegyei 
reform, papság Nesztora üdvözölték a derék jubilánsokat, 
mely üdvözletekre az esperes, társai nevében is, mélyen 
megható beszédben válaszolt. Délben közebéd volt, számos 
felköszöntővel. A derék paptársakat mi is szivünkből üd-
vözöljük. — Barde genfi theol. professor és Fermaud 
titkár Genfből november 3-án Kolozsvárra utaztak s ott 
is buzdító beszédeket tartottak az ifjúsági egyesületek 
ügyében; gróf Bernstorf pedig ugyanakkor Bécsbe uta-
zott az ottani ker. ifjúsági egyesület meglátogatására. 

* Aranykönyv. Az Egyesült Fővárosi Takarékpénz-
tár ötvenéves fennállása örömére és emlékére 100 ezer 
forint alapítványt tett különböző közművelődési és jóté-
konysági célokra. A közművelődési alapítványokból a 
budapesti református és lutheránus főgimnáziumok 5 — 5 
ezer koronát kaptak, hogy 2—2 száz koronás jutalmat 
adjanak egy-egy tanulónak ; a jótékonysági alapítványok-
ból a Bethesda-kórház 4 ezer koronát kapott szabad 
ágyra ; az. országos protestáns árvaház szintén 4 ezer 

koronát árvák föntartására; a budapesti egyetem Mensa-
Akadémikája kétezer koronát szegény ifjak élelmezésére. 

* A reformáció emlékünnepé lyé t a pápai főis-
kola kebelében október 31-én d. e. 10 órakor tartották 
meg. Az ünnepélyt mint eddig, úgy most is a theologiai 
önképzőkör rendezte. Jelen voltak a theol. akadémiai és 
főgimn. tanárok, a helybeli ref. lelkész s néhány gyüle-
kezeti tag, köztük nők is, és az egyházkerületi leány inter-
nátus tanítónői és növendékei. Az ünnepélyt a főiskolai 
énekkar nyitotta meg az »Erős várunk* eléneklésével. 
Ennek elhangzása után Bácz Elemér IV". éves papnöven-
dék, önképzőköri alelnök alkalmi beszédet olvasott fel, 
rajzolva a reformácziónak szükséges és áldásos voltát. 
Majd Gsomasz Dezső II. éves pn. Szűcs József III. éves 
papnövendéknek , alkalmi költeményét szavalta lelkesen, 
gyújtva; ezután pedig Csiba Imre IV. éves pn. mondott 
szép alkalmi imát. Még az énekkar egyet énekelt s vége 
volt a szép alkalmi ünnepélynek. A főiskolai tanári kar 
elhatározta, hogy október 31-íkét jövőre mindenkor egé-
szen a reformáció emlékének fogja szentelni, kifejezést 
adván ennek az által is, hogy e napon a tanítás szüne-
tel. — Az eperjesi theologiai intézetben nagyszámú és díszes 
közönség előtt következő műsor szerint folyt le a reformá-
ció emlékünnepe: 1. Luther diadaléneke. Énekelte a theol. 
énekkar. 2. Elnöki megnyitó. Tartotta Sarudy Gyula, test. 
elnök. 3. »Reformáció ünnepén*. Schöpflin Aladártól. Sza-
valta Bendik János. 4. »Maradj meg kegyelmeddel*. Éne-
kelte a theol. énekkar. 5. Emlékbeszéd. Tartotta Beyer Fü-
löp. 6 »A régi vár« Gsengey Gusztávtól. Szavalta Kázsley 
Béla. 7. »Áldott az Ur«. Rudnics W.-tŐl. Énekelte négy-
szólamú női és férfi vegyes-kar, Szánik Ernő, theol. ének-
tanár vezetése mellett. — Debrecenben okt. 31-én két isko-
lában is megünnepelték a reformáció emlékezetét, ú. m. 
a kollégiumban és a felsőbb leánynövelő intézetben. A 
főiskola dísztermében d. u. 4 órakor kezdte ünneplését a 
hittanszaki önképzőkör. A terem szépen megtelt ünneplő 
közönséggel, különösen nőkkel. Kiss Áron püspök, lelké-
szek, tanárok nagy számmal, s a város előkelőségei köz-
zül is többen vettek részt a lélekemelő ünnepségben, mely 
— a megjelentek számát tekintve — sikeresebb volt a 
tavalyinál, noha Debrecenhez mérve, még mindig nagyon 
szűkkőrünek és nem eléggé látogatottnak mondható. A kar-
zatokat csaknem egyedül a főiskolai ifjúság foglalta le. A 
hallgatóságot kiválóképen érdekelte Csiky Lajosnak, a hit-
tanszéki önk. társulat ez idei felügyelő tanárának magvas 
felolvasása »az egyház és állam egymásközötti viszonyáról 
mely részlet egy nagyobb munkából, s melyben biválólag 
Kálvin és Erastus egyházpolitikai működésével foglalkozott. 
Felolvasást tartottak még; Veress István társ. elnök Laszky 
Jánosról, Szabó Antal III. éves th. Lorántffy Zsuzsánnáról, 
kinek életét ez alkalomra Kuthy Zsolt IV. éves 4 th. írta 
meg vonzó stylusban, de többnemü históriai botlással. Ju-
hász Sándor II. éves th. ódáját szavalta Bagamery Károly 
III. évesth. Záróbeszédet tartott Nagy Sándor szénior. Köz-
ben a főiskolai énekkar zengedezett szebbnél-szebb alkalmi 
darabot, s azok között Luther hires énekét. Gyülekezeti 
énekkel (Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás) ért véget 
a magasztos ünnepély. A másik ünnepség a leányiskolá-
ban szintén számos közönség részvétele mellett emelke-
dett érzések között folyt le. Varga József zenetanár har-
mónium kísérete mellett énekelték, a 37. dics I. és XLVI. 
zsolt. I. versét. Nagy Gyula intézeti vallástanár lépett 
ezután a szószékre s rövid imát mondván lelkes prédi-
kációt tartott Zsid. 13. 7. verse alapján. Végül a növen-
dékek és a közönség Luther énekére zendítettek reá. 
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Milyen áldozatban gyönyörködik az Űr? 
Egyházi beszéd. Tartatott 1896. nov. 8-ikán Budapesten 

a Lorántffy Zsuzsánna-egyesület érdekében. 
A jótéteményről és marháitok-

nak egymással való közléséről el ne 
felejtkezzetek; mert az ilyen áldo-
zatokban gyönyörködik az Úr. 

Zsid. 13., 16. 

Hát törődik még ma valaki azzal, hogy mi-
ben gyönyörködik az Űr? Tudjátok, hogy okos-
kodik az embereknek egy része ma? Én — úgy-
mond — nem teremtettem magamat. En nem 
vagyok oka annak, hogy élek. A ki teremtett, 
viseljen gondot reám. S ha azt akarja, hogy itt 
maradjak e földön, tegye kellemessé ezt az életet. 
Ne kívánja, hogy törjem magamat a megélheté-
sért, meg a mindennapi kenyérért is; hanem 
adjon, minden fáradság nélkül, eledelt, sőt örö-
möket is. így legalább érdemes lesz ez az élet 
arra, hogy átéljem. 

Mind többen lesznek, keresztyén hívek, 
olyanok, a kik nem tartják szerencséjüknek, 
hogy az Isten nekik életet adott. Semmi maga-
sabb szellemi, erkölcsi érdek nem teszi vonzóvá 
rájuk nézve az életet, s úgy látszik, legalább azt 
mutatják, hogy egészen közömbös előttük akár 
élnek, akár halnak, csak nekik fáradni, terhet 
hordozni, tűrni, szenvedni ne kelljen. 

Ezek nem keresztyének. Sőt merem állítani, 
azt sem tudják, hogy az embernek magasabb hi-
vatása —, s hogy az életnek valami nemesebb 
rendeltetése is van. 

De azért nem kell azt gondolni, hogy ezek 
Isten-tagadók ; nem, eljönnek a templomba is, 
de azokhoz tartoznak, a kiket Jézus az elvetett 
magról mondott példabeszédében a köves hely-
hez hasonlít, a hova hiában hull a mag, gyökeret 
nem verhet, mert nincs termő földje. 

Ezekhez én nem szólok ma. 
Vannak továbbá közöttük olyanok, mint a 

gonosz szolga, a ki könyörgött urának, engedje 
el neki nagy adósságát s midőn ezt megnyerte, 

ő viszont fojtogatni kezdte szolgatársát, a míg 
meg nem adá neki sokkal kevesebb tartozását. 

Ezekhez sem beszélek. 
Vannak ismét, a kik szegényes, kopott ruhák-

ban járnak, zsugoriskodnak, maguktól is meg-
vonják a szükséges táplálékot. Szegényebb fele-
barátjukat soha sem segélyezik, mert azt mondják, 
ők maguk is szegények, holott rakásra gyűjtött 
kincseik vannak. 

Ezek se hallgassanak ide, mert az én mai 
beszédem nem nekik szól. 

Vannak még többen, kik keresztyéneknek, 
Isten híveinek nevezik magukat, de valójában 
nem azok. Ezeket is mellőzöm ma. 

Azt kérdezhetik némelyek közületek : Marad-e 
hát valaki, a kihez az én mai beszédem intézve 
lesz? Azt hiszem, marad. Egyébiránt kiki maga 
fogja legjobban megítélhetni ő-e az, a kihez ón 
beszélek. 

Ti, keresztyén híveim, a kik a kiskátét tanul 
tátok, tudjátok, hogy ez kétféle egyházról beszél, 
egy látható és egy láthatatlan egyházról. Ez 
utóbbira nézve ezt a kérdést teszi fel: »Miért 
neveztetik láthatatlannak ?« S ezt feleli. »Azért, 
mert senki a más szivébe be nem láthat, nem 
tudhatja, kik az igazlelkű keresztyének, egyedül 
az Isten tudja, kik legyenek az ővéi.cc 

Ti vagytok hát kedves, szeretett atyámfiai, 
a kikhez az ón beszédem intézve lesz ma. Jól 
tudom, hogy ti keresve keresitek azt, a miben 
az Isten, a ti, az ón, a mi mennyei Atyánk gyö-
nyörködik. 

Jertek hát, édes atyámfiai, beszélgessünk 
arról: miben gyönyörködik a mi Atyánk. 

1. Azt mondja a Szentlecke: A jótétemény-
ről, marháitoknak egymással való közléséről el ne 
felejtkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyör-
ködik az Úr! 

Hát az előbbi, másnemű áldozatokban nem 
találta örömét? Hiszen O maga rendelte, O maga 
mondja el részletesen, milyen legyen az oltár, 



hogy kell elkészíteni az áldozatot. Ha ezek az 
áldozatok nem tetszenek neki, miért rendelte, 
miért parancsolta hát? Vagy ilyen változó-e az 
Istennek tetszése? Már Ézsaiás által azt mondja: 
Ne áldozzatok nekem, mert a ti áldozataitokban nem 
gyönyörködöm. 

Talán nem elég drága és értékes, vagy nem 
elég ünnepélyes volt az áldozat lefolyása, a hogy 
a régiek tisztelték őt. Vájjon nem szép, megra-
gadó-e az az áldozati ünnepély, a milyet az ős-
magyarok készítettek a Hadúrnak? Elmerengve 
nézzük, a mint ezt a nagy körkép elibünk állítja. 
Ott látjuk az oltár előtt a papot, vagy a mint 
akkor nevezték, a táltost az oltár fölé kiterjesz-
tett karokkal, a mint azt megáldja. Háta mögött 
a kádárt nagy pallosára támaszkodva, készen az 
áldozati állat leölésére. A fiatal hajadonokat, a 
mint lenge ruháikban hajlékony derekaikkal 
táncot lejtenek az oltár körül. Az áldozatra 
szánt hófehér mént, mely mintegy sejtve a vesze-
delmet, mely fenyegeti, igyekszik magát kirántani 
vezetőinek kezéből. Az egész környezet, mely 
ezt körülveszi; a füstölgő romok s az áhítat, 
mely a körülálló sokaság arcán tükröződik; nem 
szép, nem ünnepélyes áldozat-e ez? Nem gyö-
nyörködhetett-e ilyenben az Úr ? Miért mondja 
hát, hogy nem ilyenben gyönyörködik. 

Keresztyén hívek ! Midőn ezeket az áldo-
zatokat kivánta Isten az embertől, két dolgot 
akart neki értésére adni. Az egyik az, hogy ne 
feledje az ember, hogy a mije van, Isten kegyel-
méből van. Tehát nem az övé, hanem az Istené. 

A másik, hogy a mikor Istennek ad, meg-
érezze javainak csorbulását, tehát valódi áldozat 
legyen tőle, a mit ád. 

Hányan visszariadnának ma, ha ilyen áldo-
zatokat kivánna Isten! Ha neked, atyámfia, ki 
jobb módban vagy, minden esztendőben vala-
mely nagy ünnepre egy tulkot, vagy a kinek 
néhány juha van csak, egy bárányt, egy kost 
kellene áldoznia : ugyan kész szívvel vinnéd-e, 
vagy egyáltalában vinnél-e valamit ? A régiek 
vittek és pedig kész szívvel vittek. 

Miért szüntette hát meg Isten ? Megszün-
tette azért, mert ez áldozatok elvesztették belső 
értéköket, üres ós külső czerimoniákká lettek. 
Elégnek tartották sokan, ha elküldték az áldo-
zatot, ők maguk meg sem jelentek az ünnepélyen; 
vásárt csináltak Isten kegyelméből. Azt hitték, 
hogy az áldozattal megveszik a bűnbocsánatot, 
sziveiknek pedig semmi részük nem volt benne. 

De elvesztették áldozati jelentésüket is. S 
nem is volt mindenkire nézve egyenlő. Mert míg 
mómelyeknek egy bárány s egy galamb is, érzé-
keny áldozat volt, addig másoknak a tulkoknak 
sokasága sem volt érezhető áldozat. Holott csak 

az nevezhető áldozatnak, a melynek veszteségét 
megérzi az ember, de a melyet mégis kész szív-
vel megád, csak Isten kegyelmét megnyerhesse, 
lelkiismeretét megnyugtathassa. 

Itt van már, keresztyén hívek, az a határ-
vonal, mely az újtestamentomi áldozatot az ótes-
tamentumitól, a keresztyón^áldozatot a pogány 
áldozattól elválasztja. 

Isten mindig az emberiség műveltségi foká-
hoz mérte parancsolatait. Mikor a régi áldozatokat 
rendelte, az ököljog uralkodott, a nyers erő ós ha-
talom előtt hódoltak meg tisztelettel, ennek en-
gedelmeskedtek készséggel. Istennek ehhezkópest 
azt kellett az embernek folytonosan emlékezeté-
ben tartani, hogy ő mindeneknél erősebb, hatal-
masabb, mindeneknél gazdagabb; mert minden 
az övé s elveheti a leghatalmasabb embertől is 
a legnagyobb gazdagságot, a mikor akarja. Ismer-
jétek hát el, hogy én vagyok a ti uratok, a ki 
megverhetlek ós megjutalmazhatlak. 

Hozzatok áldozatot annak bizonyítására, hogy 
elismeritek, hogy a mitek van, az az enyém. Is-
merjétek el, hogy parancsaim ellen elkövetett 
vétkeiteket csak ón bocsáthatom meg; mert ón 
büntetek ós én jutalmazok. 

Ez volt az ótestamentumi áldozatok értelme. 
2. Lássuk: mit kiván az újtestamentom, a ke-

resztyén vallás? 
Az újtestamentom az embernek nem testi, 

vagy érzéki természetét, hanem lelkét, erkölcsi 
érzelmeit teszi az isteni tisztelet alapjává. Itt 
már nem azt mondja Isten, hogy a te földi ja-
vaid az enyémek; hanem, hogy a te legdrágább 
kincsed, a te lelked, sőt te magad is mindenes-
től az enyém vagy. Azt óhajtanám én, hogy ön-
ként adjad a te szivedet énnékem. 

Az isteni tiszteletnek alapja tehát lényegé-
ben ma is ugyanaz, a mi volt a régieknél: az 
áldozat. De ma már nem az a legkedvesebb ál-
dozó az Isten előtt, a ki a legkövérebb barmot, vagy 
legtöbb tulkot hozza áldozatul, hanem a ki szi-
vét-lelkét adj a az Úrnak. Nem is azt parancsolja: 
hozzatok nekem áldozatot, nem is azt, hogy éges-
sétek meg ós ennek fölemelkedő füstjéből ítéljétek 
meg, hogy azt elfogadtam, hanem azt mondja: Ne 
égessétek el, hanem adjátok az ón kicsinyeimnek, 
a szegény éhezőnek, s az a szív és érzelem, a 
melylyel adjátok s a megelégedett éhezőnek, a fel-
ruházott mezítelennek hálafohásza a legkedvesebb 
tömjénfüst, mely e földről emelkeclhetik hozzám. 
Ilyen értelemben beszól Jézus is akkor, mikor 
a templom ajtajában ülve nézte, ki mit vet a 
templom perselyébe s a szegény özvegy" asszony 
két fillér adományát dicséri meg a gazdagok 
nagy adományai mellett. Nem az áldozat nagy-
ságát dicséri, hanem a szivet, azt az érzelmet, 



a mivel adva volt, azt a nagy tiszteletet Isten iránt, 
mely utolsó fillérét is kész volt oda adni Isten-
nek azzal a gondolattal: Nem a tiéd vagyok-e 
én magam is, én Istenem! Mivé leszek én, ha 
engem az én jó Istenem nem tar t? Kész szivvel 
adom mindenemet; mert szeretlek, mert imádlak 
téged, mennyei Atyám! Csak te ne felejtkezzél 
meg én rólam az én szegénységem és elhagya-
tottságomban, akkor sohasem látok szükséget. 

Az ilyen szív az az oltár, a melyről leg-
kedvesebb az áldozat Istennek. 

Vannak-e ilyen szegény özvegyek ti közöt-
tetek, keresztyén hívek. Vannak-e ilyen lelki-sze-
gény gazdagok? 

Ilyen oltárokat emeljetek az Istennek. Ne 
higyjétek, hogy csak a pompás templomokban 
emelt drága oltárokon benyújtott áldozat kedves 
az Isten előtt. Emlékezzetek, milyenek voltak az 
első keresztyének templomai. Rejtett, sötét barlan-
gok, melyeknek ivezetei,oszlopai természet alkotta 
durva kövek, a puszta föld az ülőhelyek, fara-
gatlan kő az oltár, melyről a szentségeket: az 
Úrvacsorát és a keresztséget vették. S higyjétek 
el, sohasem volt kedvesebb Isten előtt az áldo-
zat, mint a melyekkel ott itt tisztelték az Istent. 
Mert igaz buzgóság malasztja töltötte be a tem-
plomot, mely becsesebb volt előtte a tömjén drága 
füstjénél. Az imák tiszta szívből, őszinte tiszte-
letből fakadtak, s kedvesebbek voltak, ha kopott 
daróc ruha volt is a külboríték, mely takarta, 
mint a selyemmel és bársonynyal fedett szív, 
melyből hiányzik a buzgóság. 

Hány ilyen oltár áll készen ma is a szegé-
nyek, a szerencsétlenek keblében teljesen elké-
szítve, csak meg kell gyújtani, hogy lángra lob-
banjon. 

Ti reátok várnak ezek, hogy a ti kezeitek 
aclják az első szikrát, mely lángra gyújtsa. Ti legye-
tek az isteni irgalmasságnak és kegyelemnek 
eszközei. 

De hol találjuk fel ezeket, hogy elmehessünk 
és meggyújthassuk, kérditek. Mindenütt. A föld-
alatti sötét öldöklő levegőjű szobákban, megta-
láljátok úton-útfélen, csak figyeljetek a beszédekre, 
melyek körülöttetek hallhatók. Ne hunyjátok be 
szemeiteket azok előtt, a melyeket láttok itt és 
amott. 

Szabad legyen erre vonatkozólag egy ese-
ményt elmondanom. A mult télnek dermesztő 
hideg napjaiban történt. Egy munkásnő, kit sze-
mélyesen ismertem, beszólt munkaközben tár-
sainak egy szegény anyáról, ki két kis gyerme-
kével a legnagyobb szükségben van. En mögötte 
állva a nélkül, hogy észrevett volna, figyel-
messé lettem szavaira s hallgattam beszédét. Azt 

mondja, hogy sem ennivalójuk, sem tűzrevaló-
juk, sem ruhájuk nincsen, mert ágyneműinek 
ós ruháinak minclen nélkülözhető része elment 
már kenyérre. Munkára nem járhat, mert kis 
gyermekeit nincs kire hagynia. Egész nap ágyban 
tartja őket, hogy a nagy hidegben ne szenved-
jenek. A házmester pedig sok halasztgatás után 
kijelentette, hogyha pár nap alatt meg nem fizeti 
házbérét, kiteszi őket az utcára. Ekkor megszó-
laltam. Küldje el hozzám ezt a nőt. Felém for-
dulva mondja : Nem jön az uram! mert szé-
gyenli szegénységét. Csak küldje el, beszólni 
akarok vele. 

Pár nap múlva megjelent előttem egy ág-
ról szakadt, sápadt, beteges arcú nő. Egyik karján 
egy kicsiny gyermekkel, kinek kis kezei, arca 
megkékültek,szemei telve voltak könyekkel a hicleg 
miatt. A másik kezével egy másik kis gyermeket 
vezetve, kinek lábai kinn voltak a lábbeliből 
s ruhái is rongyosak. Ugyan miért hozta el eze-
ket a szegény gyermekeket, mondtam neki, hi-
szen megdermednek ebben a nagy hidegben. 
Kénytelen vagyok uram, mert nincs semkim, 
a kire hagyhatnám. Néhány szó meggyőzött azok-
nak az igazságáról, a miket hallottam. Segélyt 
adtam neki. De midőn látta, hogy ez nem ala-
mizsna csak, kezében tartva s nem mervén el-
tenni a pénzt, hogy hátha nem illeti őt, aggódva 
mondja: de uram! nem hallgathatom el, hogy 
én katholikus vagyok. Nem kérdeztem jó asszony, 
úgy szenved-e mint katholikus, vagy úgy, mint 
református, a szegénységnek és nyomornak nincs 
felekezete. Menjen el békességgel, higyjen és 
bizzék az Isten jóságában. Ekkor égre emelte 
könyekkel telt szemeit. Istenem! . . . köszönöm. 
Többet nem tudott szólani. De mennyi minden 
ki volt fejezve e két szóban! Egész szive, egész 
lelke belé volt öntve. Hogy az Isten meghall-
gatta a nyomorúságban hozzábocsátott csendes 
könyörgóseit. 

Hányat találhatunk ilyet, keresztyén hívek, 
ha figyelünk, ha szemeinkkel nemcsak nézünk, 
hanem látni is akarunk. 

Úgy van kedves atyámfiai ! Annak a sze-
génynek a rongyai, a kit cél nélkül tévelyegni 
látsz az utcán, ínségtől megviselt beteges arccal, 
ennek rongyai reád kiáltanak: Ismered-e az ón 
Istenemet, ember? Neked látom van jó Istened, 
a ki javaival megáldott. Nekem nincs ilyen Iste-
nem. Vagy talán ón vagyok Ezsau ós te Jákob, 
s az én áldásomat is te vitted el. Add vissza 
az én áldásomat Tedd atyámmá nekem is az 
Istent, a szeretet, a könyörületesség által, hogy 
megtanuljam ismerni ós szeretni a te Istenedet. 

Ti hozzátok kiáltanak azok a gonosztevők, 
kiket a szükség és nyomor vitt a bűnre. Kik 



utálják tetteiket, átkozzák önmagukat a bűnért, 
de hálójából megszabadulni nem bírnak, mert 
mint a láncszemek, úgy fűződnek egymásba. 

Egész életük lelkiismeret mardosás, mely 
mint a féreg rágja lelkeiket, nyugodalmuk nin-
csen sem éjjel, sem nappal. Ti hozzátok kiál-
tanak ezek: Adjátok vissza lelkemnek békességét, 
szivemnek nyugodalmát. Ha segítettetek volna 
akkor, a mikor szükségben, nyomorban voltam, 
most nem lennék ily megvetett, elátkozott ember. 
Adjátok vissza nekem az ón Istenemet, a kihez 
gyermekkoromban oly igaz hittel, oly bizalom-
mal imádkoztam, mint édes atyámhoz. Oh ha 
vissza tudnátok engem vezetni ő hozzá, hogy 
tudnám imádni, hogy tudnám szeretni! De hogy 
kívánok ilyet ón, a ki megvetett, Istentől elta-
szított, nyomorult ember vagyok. 

Ti hozzátok kiáltanak azok a gyenge gyer-
mekek, kiket a lelketlen mostohák koldulni kül-
denek télben, hidegben, gyér ruhákban. Igen, mert 
minél jobban fáznak, dideregnek, annál inkább 
megesik rajtok a járókelők szive s annál több 
a kereset Minden kérő szó, melyet ezek hozzá-
tok intéznek, azt kérdezi: Yan-e nektek édes 
anyátok, mert nekem nincsen. Oh, ha vissza tud-
nátok nekem adni az édes anyát! De az ott 
fekszik a hideg földben és vele együtt a szere-
tet is. Nincs senki, a ki engem szeretni tudna. 
Irgalom ; könyörüljetek, adjatok alamizsnát, hogy 
annái kisebb legyen a bántalom, mely otthon vár 
reám, ha keveset viszek haza. 

Nem borzadsz-e el, te édes anya, attól a gon-
dolattól, hogy ez a te gyermeked? Most még élsz, 
boldgítod gyermekeidet, de ki tudja a jövőt? Nem 
juthatnak-e gyermekeid, talán unokáid ilyen mos-
toha kezekre ? Mit meg nem tennél, hogy ettől 
megóvhassad! 

Ti hozzátok szólok, kedves atyámfiai, kik 
ama láthatatlan anyaszentegyháznak tagjai vagy-
tok, kik mindent megtennétek, hogy ennek az 
országnak határai minél szélesebbre kiterjedjenek, 
kik szívesen áldoznátok, de nem tudjátok: hova, 
kinek, mimódon? 

Az egyesek tettei nyom nélkül enyésznek 
el, mint a csepp víz a forró homokon. Pia ma 
adunk az éhezőnek, holnap már ismét éhezik. 
Ha ma felruházzuk a mezítelent, rövid idő múlva 
már ismét nem lesz ruhája. Gyökeres segedel-
mezésre az egyes elégtelen. Nemcsak arra van 
szükség, hogy kenyeret, ruhát adjunk, hanem, 
hogy eszközöket adjunk kezeikbe, hogy magukat 
fentarthassák, munkát annak, a ki dolgozni tud. 
Ezt pedig csak társulás, egyesülés által lehet 
elérni. 

Ilyen ker. egyesület alakult a mi egyházunk-

ban is, mely magát egy nőről nevezte el, ki 
nagy jótékonyságával, alapítványaival örökítette 
meg nevét, Lorántffy Zsuzsanna-egyletnek. Ez az 
egylet minden módot felhasznál arra, hogy a 
nyomort enyhítse. Nem adja vakon adományait, 
hanem látogatói útján tudomást vesz a szegények-
nek körülményeiről, viszonyairól, s ehhez méri 
segélyezését. Tehát a leghelyesebb utat követi, 
hogy a könyöradományok fillérei el ne pazarol-
tassanak. 

Azt óhajtanám én, hogy ne lenne e mi 
gyülekezetünknek egyetlen nőtagja sem, a ki 
ebbe az egyletbe be nem lépne. Rendes tagja 
lehet mindenki, a kinek két forintja van éven-
ként a szegények számára. Pártoló tagja min-
denki, a kinek ötven krajcárja van évenként a 
nyomor enyhítésére. 

Fel tehát a munkára! Az isteni szeretet 
hív titeket a szeretet munkájára; az a szeretet, 
a mely titeket kisebb-nagyobb mértékben javai-
val megáldott. 

Fel a munkára ti nők, kiknek keblébe bővebb 
mértékben oltotta Isten a könyörületesség és 
szeretet érzelmeit. Halljátok, nektek mondja az 
a p o s t o l : Legyetek egymás nyomorúságán bánkó-
dók, atyafiúi szeretettel felékesítettek, kegyelmesek, 
irgalmasok. 

Fel a munkára ti anyák, kik szeretitek gyer-
mekeiteket. Fel a vódmunkára, hogy biztosítóko-
kat szerezzetek ama szerencsétlenség ellen, mely 
őket az utcára vetné koldus bottal a kezeikben. 
Támogassátok azokat az intézményeket, melyek 
gyámolítják az elhagyatottakat. 

Fel a munkára ti serdülő leányok, intézetek 
növendékei, kiknek keblében még oly tiszta és 
érintetlen a könyörületességnek ós szeretetnek 
indulata, a hogy azt édes anyátok kebeléről maga-
tokkal hoztátok. Jöjjetek, bizonyítsátok be, hogy 
ti annak a láthatatlan egyháznak vagytok tagjai. 

Jertek mindnyájan, kedves hallgatóim, mert 
az aratni való gabona sok, az arató pedig kevés. 
Ila elválasztanak bennünket az életben a foglal-
kozások, a társadalmi osztályok, egyesítsen ben-
nünket az az érzelem, mely Istenben a legnagyobb : 
a szeretet, hogy a mi szeretett Mesterünknek veze-
tése alatt már itt e földön megalakuljon közöttünk 
az egy akol ós egy pásztor. Azért e szavakkal zárom 
beszédemet: Áldjon meg titeket az Úr ! a kegye-
lemnek Istene ós azt mívelje, hogy bővelkedjetek 
az egymás iránt való szeretetben az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentléleknek ereje által. Amen. 

Papp Károly. 



A lelkészek pastorális magatartása a 
vegyes házasságokkal szemben. 

Felolvastatott a dunamelléki egyházkerület október 17-iki 
egyházi értekezletén. 

Érdekes tárgy, jól hangzó cím, aktuális tétel! S nem 
kevésbbé érdekes, hogy e mélyen tisztelt körben, nagy-
érdemű próféták seregében, egy még nem kész próféta, egy 
kezdő próféta-fiú veszi azt ajkára, veszi tolla alá, hogy 
írjon s olvasson róla. 

Távol legyen azonban tőlem, hogy a nálam sokkal 
mélyebb tudású, sokkal gazdagabb tapasztalatokkal bíró, 
régi gyakorló lelkészek körében tanítani s még inkább, 
hogy tanácsokkal előállani kívánjak. De hogyne tá rnám 
fel a felvett tárgyról való nézeteimet, meggyőződésemet, 
mikor a tárgyat magam is oly fontosnak ta lá lom; mikor 
nem egészen önként, de hívásra jöttem ide a próféták 
közé; mikor épen egyik próféta, a Sámuel prófétai lelke 
hivott el engem; mikor különben is benső lelkiszükség 
kényszerít engem, hogy megbeszélés, megvitatás tárgyává 
tegyem a felvett tételt s magam is tanuljak s haszonossá 
tegyem az itt hallandó nézeteket e tárgyról amaz evange-
liumi mezőn, melyen épen most működöm s melynek 
később is, de legfőképen mostani munkakörömben oly sok 
hasznát vehetem. 

1. 

Igen, itt állok egy mező közepén, az evangeliumi 
élet széles mezején. Sajátságos ez a tér, ez a nagy mező. 
Raj ta üdítő, hűs források, híves patakok ; virágokkal hin-
tett kies tájak, zöldelő pázsitok egyfelől; elszomorító jele-
netek, sötét képek másfelől. Hű képét s ra j ta merengő, 
miatta borongó lelkem komor hangulatát leghívebben tán 
az Ezekiel próféta szavaival je l lemezhetném: »Lőn én 
ra j tam az Úrnak keze, és kivűn engem az Úr lélek által 
és helyheztete engem egy mező közepette, mely csontok-
kal rakva vala. És általvűn engem azok mellett köröskö-
rül : és íme felette sok vala a mező színén, és íme igen 
megszáradtak vala. És mondta n é k e m : Embernek fija! 
Nemde élnének-e ezek a te temek? És mondék : Uram Isten, 
te tudod! És monda n é k e m : Prófétálj e tetemek felől, és 
mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az 
Úr beszédét!« (Ezek. XXXVII. 1—4.). 

Óh, hányszor tettem bizonyságot a »Lélek«-ről! Óh, 
hányszor prófétáltam e megszáradt tetemek felől; hány-
szor kiáltottam füleikbe. »Ti megszáradt tetemek, halljá-
tok meg az Űr beszédét!* 

Prófétáltam felölök akkor, mikor az egyházpolitikai 
harcok a főrendi házban j avában folytak. Prófétál tam a 
»Prot. Egyházi és iskolai Lap« érdemes szerkesztője előtt 
egy magán-beszélgetésben. Prófétál tam egy felejthetetlen, 
kedves emlékű családi estélyen, egyházunk egyik erőshitü 
főrangú hölgyének, buzgó, hű leányának házában, midőn 
elvben helyeselve s el is fogadva, mai viszonyaink között 
azonban még sem a polgári házasságot, sem az 1868-iki 
LIII. törvénycikknek arra már rég törekvő körök által való 

s tényleg ügyes számítással keresztülvitt, r ánk nézve 
azonban felette hátrányos s cseppet sem igazságos meg-
változtatását nem óhajtva, szerény nézetemet legmélyebb 
meggyőződéssel nyilvánítani bátor voltam, hogy »én csak 
tisztelettel emelek kalapot a m a méltóságos főrendek előtt, 
kik az egyházpolitikai reformokat második izben is meg 
nem szavazzák«. Nem hiú profétáskodási vágy, de őszinte 
meggyőződés s egyházam iránt való forró szeretet és min-
denekfelett a > Lélek* hata lma prófétáltatott akkor velem. 

Próféciámat azóta sem bántam meg. 
Ma már látjuk az eredményt s elfogultság nélkül, 

tárgyilagos meggyőződéssel legyen m o n d v a : gyűjthetjük a 
szomorú tapasztalatokat. 

Nem ártottak azok a reformok a vallásos életnek. Nem 
csökkentették azok a nép vallásosságát; nem gyöngítették, 
rontották erkölcseit — nem! Sőt nem szólnék igazat, ha ily 
kártékony hatásukat állítanám. Hiszen, hála az égnek, 
elmondhatjuk már is, hogy alig négy százalék a házassá-
gok közül az, melyet valamely egyház papja is meg nem 
áldott. 

De hogy református s ál talában protestáns egyhá-
zunkban szomorúan tapasztalható az előre sejtett, lélek-
számunkat apasztó, kár tékonyhatás : ez az, mire rámutatni 
k ivánok; ez az, a mivel foglalkoznunk felettébb kívánatos; 
ez az, mit a mélyen tisztelt értekezlet legszorosabb figyel-
mébe ismételten ajánlok. 

Budapesti reform, egyházunkban legalább nagyon 
elszomorító jelenetek tanúi vagyunk. Szinte aggodalommal 
kezdem meg az irodában minden hetemet, s ha egyszerre 
három embert látok az iroda félé tartani, szinte előre 
fogadást mernék rá ajánlani, hogy itt kitérést jelentenek 
be. Igen, tőlünk kitérést és nem hozzánk térést. Mert e 
tekintetben ez idő szerint nálunk úgy áll a dolog, hogy 
míg hozzánk tért eddig összesen csak tizenegy, addig tő-
lünk túlnyomóan a r. kath egyházba áttért 42 egyén, 
nem is számítva az anabapt is tákhoz áttérteket, kiknek 
jelentkezését a törvény alapján tudomásul nem vehetvén, 
velük együtt a tőlünk kitértek számát ez idén körülbelül 
75-re tehetjük. S míg tavaly hozzánk áttért 115, tőlünk 
kitért 37 egyén ; az áttérésekből tehát 78 lélekszám volt 
az összes nyereségünk, addig az idén jelen adataink sze-
rint közel 6 0 — 7 0 lélekszámveszteségre számíthatunk. Való-
ban sötét kép ; lehangoló, elszomorító számok. S a leg-
több kitérésnek, épen a r. kath. egyházba való áttérésnek, 
oka a vegyes házasság. 

Másik szomorú tapasztalatom az, hogy a reformá-
tus fél a vegyes házasságokban csak rendkívüli, csak ki-
vételes esetekben tudja megóvni a r. kath. féllel szemben 
egyháza érdekeit. Ha maga át. nem tér is, születendő gyer-
mekeit a legtöbb esetben a r. kath. egyháznak igéri s 
nemcsak a nők, de a legtöbb esetben a férfiak is, kivált 
az egyszerűbb osztályok, a nép köréből. Hova lett a refor-
mált hívek hűsége egyházuk iránt, hova lett a régi hit-
hűség, egyházszeretet, buzgóság híveinkben! Eltűnt! Nagyon 
sok esetben lágymelegséggé, hitközönynyé, egyházunk 
veszedelmévé változott! Ha kérdem őket : miért teszik ezt ; 



hogy tudnak olyan hátlenek lenni egyházuk i ránt? A vá-
lasz legtöbb esetben az, hogy: egyik vallás olyan, mint 
a másik; mindegyik istenfélelemre, jó erkölcsökre tanít; 
ők meg tudnak barátkozni magukra s esetleg születendő 
gyermekeikre nézve a római egyházzal is. 

Mennyi türelemre, mennyi krisztusi szeretetre van 
aztán nekünk szükségünk, hogy meg tudjuk tartani őket 
az evangeliumi szabadság, világosság, igazság és szeretet 
számára. Mily gyöngédséggel, mennyi tapintattal kell visel-
nünk magunkat velük szemben, csakhogy valamikép meg-
menthessük őket. Mind hiába 1 Hosszú idők elmulasztott 
munkáját egy pillanat alatt helyre nem hozhatjuk, velük 
szemben eredményt fel nem mutathatunk. Bele szólanak 
térítő munkáinkba mélyen tisztelt főnökeink; bele szólt egy 
alkalommal Szabó Aladár, a megtartás és térítés nagy 
mestere : az ő szavuk is kiáltó szózat volt a pusztában ! 

Hát csak tudta az ellentábor, hogy az 1868: LIII. 
t.-c. módosításával mit csinál, mit akar! És most rajtunk 
való titkos günyhahotával örvendez jól sikerült, ügyesen 
kieszelt s ravaszul keresztülvitt tervének. Csak nem rég 
hallottam épen egyik r. kath. szerzetesnek egyik rokonom 
előtt tett ama büszke nyilatkozatát: »tudom, megbánták 
már a prot. papok, hogy oly könnyelműen előmozdították 
az új egyházpolitikai reformok ügyét!* Hiszem, meggyő-
ződésem, hogy valamennyi pápista pap így gondolkozik. 
Nem látjuk-e, hogy a római főparancsnok nálunk is mozgó-
sította egész fekete táborát. Ők hadsorokba állottak; a harcot 
megindították ellenünk s minden szabad intézmény ellen 
az egész vonalon s most szabad magatartásunknak iszszuk 
a levét; most már érezzük az újabb vegyes házasságok-
nak protestáns egyházunk lélekszámát csökkentő, apasztó 
hatását. 

S a budapesti ref. egyház baja az egész hazai ref. 
egyház baja. Egyik nagy egyházunkban szolgáltam épen 
az egyházpolitikai harcok kezdetén. Akkor ennek az egy-
háznak egyik érdemes papja úgy nyilatkozott, hogy ő nem 
fél az új viszonyoktól, mert tudja, kogy több lelket nyer 
meg egyházunknak a r. katholikusoktól, mint ők is viszont 
mi tőlünk. Működésének sikerét, nyilatkozatának értékét 
már akkor fentartással fogadtam. Azóta hallom, hogy ott 
is, másutt is intelligens református házasfelek, férfiak 
Ígérték születendő gyermekeiket a római egyháznak. 

Távoljlegyen tőlem, mélyen tisztelt értekezlet, hogy 
a bajokat túlságosan színezni s túlságosan nagyoknak fel-
tüntetni akarnám. De ki nem" látja be, hogy egyházunk 
tagjai létszámának a [vegyes] házasságok által való apa-
dását születési anyakönyveinkben még csak ezután fogjuk 
látni s érezni. Mert sokan vigasztalják magukat azzal, 
hogy ma még csak átmeneti viszonyok közt élünk: a 
meglevő viszonyokról ítéletet alkotni, belőlük következte-
téseket vonni még nem lehet, vagy legalább is korai 
dolog. Semmiképen sem érthetek velük egyet. Épen ma 
kell észrevennünk, meglátnunk a rideg valónak rideg 
következményeit,^hogy még mostohább viszonyok ne kö-
vetkezzenek egyházunkra. 

Hiszen egyházunk lélekszámának apadását teteme-

mesen csökkenti ama körülmény is, hogy a viszálkodó 
házasfelek válásuk megkönnyítése végett többé nem térnek 
egyházunkba. Elvégre szaporodásunknak egyik tényezője 
volt jelen s jövendő nemzedékeinkben ez is s ma már e 
jelentékeny tényezőt is elvesztettük. Én pedig a számbeli 
szaporodásnak örültem még ezen az úton is. 

S ha még felemlítem, hogy — bár szórványosan — 
de mégis vannak helyek, hol a hívek házasságukat egy-
házilag meg sem áldatják, esküdni a pap elé nem mennek: 
akkor — úgy vélem — a bajt feltártam egész valójában, 
s meggyőzhettem a mélyen tisztelt értekezletet arról, hogy 
az újabb vegyes házasságok egyházunk mai életének egyik 
sebe, mély sebe, melyet gyógyítanunk kell; melyet tétlenül 
néznünk nem volna jó ;7melynek orvosságait kutatnunk 
s felette, a beteg felett consultálnunk kell, hogy romlott 
csontjait összeilleszszük, rájuk izmokat rakjunk, sebeit 
behegeszszük, hogy e tetemek meg ne haljanak, de »lélek 
menne ő beléjek*. 

>Prófétálék azért, a mint meg vala parancsolva 
nékem; és mikor prófétálnék, lőn zúgás és megindulás és 
egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő tetemé-
hez« (Ezek. XXXVII. 7.). 

De há t : »vagyon-é balzsamolaj Gileádban, vagyon-é 
ott orvos?* Hogyne volna? Mi vagyunk az orvosok; a 
mi kezeinkben vannak a gyógyszerek. A következőkben 
ezekre igyekszem immár rámutatni. 

(Vége köv.) Fábián Dénes. 

T Á R C A . 
A hatodik presbyterianus kongresszus. 

VIII. 
Most következnek azok jelentései, kik az európai 

szárazföldet képviselik. Doumergue tanár (Montauban) 
Franciaország református egyházainak üdvözletét adja át 
(francia nyelven) és kijelenti, hogy Franciaország refor-
mátus egyháza épenséggel nincs kihalófélben. Ők ugyan 
a svájci református egyházhoz hasonlóan a pápistáknak 
óriási tömegével vannak körülvéve, és századokon át üldö-
zést kellett szenvedniök, ennek dacára azonban szilárdan 
fennállanak, s büszkék arra, hogy az általános református 
szövetséghez tartoznak. 

Mac Ewen dr. felolvasta Hollard párisi lelkész egyik 
beszédét. Eszerint Franciaországnak sok kiváló férfia, 
különösen irodalmi és akadémiai körökből, a református 
egyházhoz tartozik. Az utolsó 25 év miniszterei és magasabb 
közigazgatási tisztviselői közt is aránytalanul sok a pro-
testáns, így van a magasabb és középiskolákban, sőt a 
Sorbonneban is, bár ez intézet különben az evangéliumnak 
régi ellensége. Ez annak jele, hogy a protestantismus szel-
lemes és erélyes férfiakat tud felmutatni, és ezt már a 
nép is észreveszi. De nem lehet azt mondani, hogy a 
protestantismus Franciaországban terjed: nem növekedett, 
de nem is kisebbedett, bár egyes vidékeken hívei kétség-
kívül megszaporodtak. Terjedésének két akadálya van 
Franciaországban. Az első, hogy az emberek azt hiszik 
róla, hogy harmadfél század óta már a múlté, s mivel-
hogy el volt nyomva, most nem él már ; a második, hogy 



a francia protestánsoknak sok összeköttetésük van a kül-
földdel, s így idegen, külföldi színben jelenik meg, sőt 
hazafiságát is gyanustíják. Ehhez járul, hogy azon hírben 
állanak, mintha életmódjukra vonatkozólag nagyon szigo-
rúak volnának, s hogy vallásuk bensőbb, az ember egye-
nes szembeállítása Istennel egyedül a Jézus Krisztus köz-
vetítése révén, a mit a nagy tömeg meg nem ért. 
Azonkívül a francia nép úgy faja szerint, valamint neve-
léséből kifolyólag tökéletesen >latin* tekintélyt keres, külső 
egységet szeret, és mindent külső szempontból néz. Mind-
ezek dacára Franciaország protestánsai csüggedetlenek és 
ragaszkodnak a hivatáshoz, mely a francia nép számára 
rájuk van bízva. Weiss lelkész (Párisból) is élénken vá-
zolta a francia protestantismus történetét és kijelentette, 
hogy a protestánsok, bár az összlakosságnak csak 1l50-ed 
részét alkotják, mégis nagy befolyással vannak a francia 
népre, sőt irodalmuk útján minden művelt népre. 

Gomba tanár Florencből azt mondta, hogy Itália 
nemcsak a pápa országa, hanem a protestantismusé is, 
mert hiszen épen Itáliában már a legrégibb időtől fogva 
tiltakoztak a pápista tévedések ellen, már Pál apostol 
idejében, mert hiszen ő, ki Rómában fogva is volt, ellen-
kezett Péter apostollal. Péter apostol egyháza a katakom-
bákban elveszett, és követte a pápaság sötétsége. Szóló 
azonban nem kételkedik, hogy a jövő században az igaz 
katholikus egyház és Pál apostol protestantismusa újra 
fel fog támadni. 

Dalton tanácsos Pétervárból, most berlini lakó, igen 
beható előadást tartott a jelenleg nagy üldözésnek kitett 
úgynevezett stundistákról. Ezek orosz evangélikusok, kik 
a pápaegyházból kiváltak. Az előadás azt eredményezte, 
hogy a kongresszus a bizottságnak oly határozati javas-
latát fogadta el, mely az üldözöttek védelmére kel, és azt 
Szt.-Pétervárott illetékes helyen át fogják adni. 

Görögország evangelikus egyházairól Katopothahes 
dr. Athénből tartott előadást, és szerinte emezeknek is 
sok nehézséggel kell megküzdeniök. A görög, úgynevezett 
orthodox egyház a maga tanától való minden eltérést 
elszakadásnak tekint a Krisztustól, és ezért minden lehető 
módon az evangéliumnak ellene szegül. Nagy súlyt he-
lyeznek ugyan a bibliára, azt az emberek közt terjeszteni 
is igyekeznek, de a görög eredetiben, mit a nép meg 
nem ért. Ezért az evangélikusok a szent könyvet a nép 
nyelvére fordították, és inkább ezt terjesztik, Azután a 
vasárnapi iskolák meg a sajtó útján is hatni igyekeznek, 
s itt segítségükre van a szabadelvű alkotmány. így a ki-
látások Görögországban nem kedvezőtlenek. Vannak már 
presbyterianus templomok Athenben, Piráusban, Coloban, 
Salonikiban, .Janinán és más helyeken is szándékoznak 
evangelikus istentiszteletet berendezni. 

Prisse báró (Antwerpen) a gyűlés számára francia 
nyelven érkezést írt Belgium állapotáról Ennek nyomán 
adta elő a jelentést Anet lelkész Brüsselből. Szerinte az 
ország két evangelikus egyháza együttesen működik, és 
meg is van az az eredménye, hogy híveik száma az utolsó 
években 2000-el szaporodott. Az uralkodó klerikalismus 
és a socialismus ellen az evangéliummal szállnak síkra. 

A belmisszió munkásságáról Németországban Corre-
van, Majnai Frankfurt francia egyházközségének lelkésze 
tartott előadást, a mely sok apróbb részletet is felölelt. 
Brandes dr. (Bückeburg) udvari pap pedig a német refor-
mátus szövetség munkásságáról referált. 

A cseh viszonyokról, különösen »az új osztrák házas-
sági törvényről* Baseli lelkész (Collín) beszélt, Cisar lel-
kész Morvaországból pedig az evangelium kilátásairól szólt 
a nyugoti Európában. 

Este Bóbert dr. még egyszer a pogány misszió fon-
tosságára utalt, és Gartshore lelkész (Jamaika) azt kívánta, 
hogy a következő kongresszuson a pogány missziónak 
több időt szenteljenek, mint ezúttal történt. Ad referan-
dum vették. 

Végül Észak-Amerika egyházairól adtak be jelenté-
seket, Good James J. dr. »a református egyházak erede-
téről és sajátságairól Amerikában* beszélt, Gocheane dr. 
»az amerikai egyházak belmissziói munkásságáról*, llub-
bard dr. tanár »az egyházak működéséről a felszabadí-
tottak ^ h a j d a n i néger rabszolgák) közt, Bussel dr. Pitts-
burgból »az amerikai egyházak külmissziójáról*. Mind 
érdekes közlések voltak, de reájok kiterjeszkedni helyszűke 
miatt nem lehet 

Jún. 26-án volt a kongresszus utolsó napja. Itt elő-
ször a hatalmakhoz intézendő petitiót terjesztettek elő, 
hogy az esetben, ha az államok közt egyenetlenségek tá-
madnak, azt nem háború, hanem választott biróság útján 
intézzék el, mert egyedül ez a mód felel meg a keresz-
tyén vallásnak. A javaslatot felállás útján egyhangúlag 
elfogadták, és az elnöklő Gentles dr. (Paisley) kimodható-
nak vélte, hogy ez egyértelműség nemcsak a jelenlevő 
kongresszusi tagok, hanem az őket kiküldő egyházak között 
is fennáll. Elfogadtak továbbá egy határozati javaslatot 
a szeszes italok árúsításával együttjáró visszaélések ügyé-
ben, a mi oly sok helyen nyomort idézett elő. Egy másik 
határozat a vasárnap megszentelését óhajtja, s sajnálkozik, 
hogy ez nem történik minden keresztyén államban. Hatá-
rozatot hoztak a sajtót illetőleg is, hogy az tartsa magát 
távol az erkölcstelenségtől, s ne pártoljon rossz üzelme-
ket. A bizottságot utasították, hogy a jövő kongresszusnak 
jelentést terjesszen elő a nők foglalkoztatásáról a keresz-
tyén könyörület műveiben. A presbyterianismus és pres-
byteri egyházak történetére vonatkozólag elfogadták Lindsay 
glasgowi tanár indítványát, hogy az erre vonatkozó okmá-
nyokat, bárhol is legyenek találhatók, küldjék be neki, ő 
majd a nevezett célból értékesíteni fogja. A kisebb west-
ministeri káté 250 éves jubileuma ünnepeltessék meg a 
jövő évben, Istennek adandó hálával, a világ összes pres-
byterianus templomaiban. E határozat végrehajtásával 
Matthews dr. ajánlatára a bizottság két osztálya bíza-
tott meg. 

Délutánra az egyetem hívta meg a kongresszust. 
Pompás új palotája magaslaton fekszik, messziről látha-
tóan, és itt a tanárok, élükön Gaindner dr. orvostanárral, 
a küldötteket szívélyesen üdvözölték, beszédekkel és vála-
szokkal, melyek a kongresszus fontosságát illették. Az 
egyetem megnyitotta dús gyűjteménytárait is, melyek közt 
különösen a könyvtár nagyon érdekes. Sok igen becses 
mű van benne, középkori kolostorból összegyűjtve külön-
böző kéziratok, azután régi nyomásban és Dürer magyar 
hazánkfia által illusztrálva a Theuerdank című híres német 
költemény. Itt őrzik a legelső gőzgépet is, melyet Wat t 
János szerkesztett, és ennek megtekintésénél láttuk, hogy 
mint lesz kicsiny kezdettől nagy, világátalakító eszköz; 
az Úr szava a mustármagról itt is bebizonyosul. 

Az estét búcsúbeszédeknek szánták, melyek mind a 
köszönetet rótták le az Úr előtt, kiről éreztük, hogy a 
kongresszussal volt elejétől végig. Á közelebbi kongresszus 
1899-ben lesz Washingtonban! 

A Glasgowban tartott kongresszus tényleg a világ 
összes református egyházainak gyűlése volt, hol a kül-
döttek azért jelentek meg, hogy a keresztyénség közös 
ügyeiről egyetértőleg tanácskozzanak és egymást a közös 
hitben erősítsék (Róm I, 11.). Ezért ezt a gyűlést teljes 
joggal az Isten igéje szerint reformált egyházak egyetemes 



kongresszusának lehet nevezni. A közösség, melyben egy-
más között vagyunk, az Atyában és Fiában, a Jézus 
Krisztusban való közösség (1. Ján. 1. 3.), mely az egye-
dül helyes összekötő kapocs (2. Kor. 10. 7.). 

Dr. Br. után. Fleischer Gyula, 
joghallgató. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A »Koszorú« újabb füzetei. 
A Prot. irodalmi Társaság népies kiadványai dr 

Kecskeméti István szerkesztésében, üjabban tíz kis füzet-
tel (XXI—XXX.) szaporodtak. 

E kiadványok célja tudvalevőleg: lelki táplálékot 
nyújtani olvasni szerető népünknek; még pedig legelső sor-
ban — és tán kizárólag — valláserkölcsi irányút. A ke-
resztyén valláserkölcsi életet irodalmi úton előmozdítani. 
Segítségül lenni a lelkészeknek a belmisszió munkájában. 
Elhinteni a jó magot azok között, a kik az Isten igéjét 
nem hallgathatják. Becsöpögtetni a szivekbe a vallás-
erkölcsi igazságokat abban a formában, a milyenben az 
egyházi beszéd nem mozoghat s a mely biztosabban meg-
találja oda az utat, mint akár a prédikáció, akár a tem-
plomon kívül a magán-házaknál való beszélgetés. 

Nem állíthatjuk, hogy a népolvasmányok céljának 
egyedül ennek kell lenni; mert hiszen nem csupán szent 
dolgokkal él az ember! Az értelem gyarapodni óhajt isme-
retekben, a szív, a kedély is ki akarja venni részét: a 
mosolyt, s derűt. Es hogy Irodalmi Társaságunk Koszo-
rújába nem fűz ilyesmiket, annak oka kétségkívül az, 
hogy a viszonyok hatásánál fogva, ez idő szerint, népünk-
nek valláserkölcsi élete van megtámadva, az forog veszély-
ben, ennek védelmére kell fegyver, olyan táplálék, mely 
a vallásosság, a hit elgyöngülésében erősítőül hasson. Ha 
majd ebben megerősítettük, azután majd »egyebek is meg-
adatnak nekik*. 

Es ha meggondoljuk s látván-látjuk, hogy az Úr 
háza iránt való szerelem hajdani szent tüze hamvadóban 
van mindenütt, nemcsak fönt, hanem immár alant is ; és 
tapasztaljuk másrészről — szerencsére — azt is, hogy a 
templom iránt való buzgóság hanyatlásával majdnem arány-
ban növekvőben van népünknél az olvasási vágy és kedv: 
nyomorult gyámoltalanság, megbocsáthatlan vétek s lel-
ketlenség lenne részünkről, ha föl nem használnók a lelki 
táplálék nyújtásának ezt a módját. 

Hisz a pápistaság, melynél a klérus csupán a gyón-
tatószék hatalmával is elegendő befolyást gyakorolhat hí-
veire : ezenfelül még a sajtót is felhasználja — még pedig 
elébb és jobban mint mi — elárasztván népét ennek ter-
mékeivel, politikai s hitfelekezeti irányú lapok, folyóiratok 
s népies olvasmányok özönével. Ha ezeknek van erre 
szükségük: nekünk százszorosan ! 

Csodálatos, hogy mi protestánsok nem igen boldo-
gulunk e részben sem. Minden azelőtt való esőfeszítésünk 
dugába dült. Újabb keletű Irodalmi Társaságunk is — úgy 
veszem észre sinlődik. A népies kiadványok nem kelnek 
úgy, mint kelhetnének. 

Miért, honnan van ez? 
Talán nem csalódom, állítván, hogy ennek oka: mert 

mi lelkészek közönyösek vagyunk s tán nem is értünk a 
terjesztés módjához. 

Ámde a közönyösség nem a vétkes semmivel nem 
törődésből származik. Ilyen lelkipásztor nincs, én legalább 

nem hiszem, hogy volna. Hanem abból a tapasztalásból 
ered, hogy a korábban nyújtott olvasmányok nem népünk-
nek valók; nem ennek erszényéhez és Ízléséhez szabvák. 
A jő és terjedelmes kiadványok drágák; a kisebbek és 
olcsóbbak pedig idegen világból valók voltak. Épen arra 
valók, hogy mind a lelkész, mind a nép visszariadjon 
tőlük. 

Az Irodalmi Társaság e részben már kezd a helyes 
ösvényen haladni, mikor olcsó (4 — 6 kros) s egyszers-
mind saját népünk s társadalmunk életéből, nem pedig 
idegenből vett olvasmányokat bocsát közre. 

Már most csak a terjesztés módjához kellene értenünk. 
Legcélravezetőbb az egyházfit bízni meg(, hogy — 

bizonyos jutalék mellett — hordja házhoz. Úgy emlék-
szem, hogy a derék Szabó Aladár ajánlta ezt a módot. 
Nálam bevált. A Kis Tükör, Koszorú, Arvaházi Naptár 
ez úton kel. Idé hozzám, vagy az elárúsítóhoz ritka ember 
vándorolt. 

Szükség azonban, hogy a Koszorú kiadványai jól 
megválogatottak legyenek; igazán a nép szájízéhez alkal-
mazottak. 

Az alább röviden ismertetendő legújabb 10 füzet 
mindegyikéről nem lehet ezt mondani. Egynémelyik elma-
radhatott volna; mert egyátalán nem népies, sem irály, 
sem szerkezet, sem tárgy. 

Magasabb körben mozog p. o. XXL, XXII. és XXV-ik. 
Egy másik — a XXX-ik — nehézkes kötött alakú. Eze-
ket a nép meg nem érti. 

Átalában pedig valamennyi erősen pietistikus. Foly-
tonosan ilyen zamatút pedig nem szeret a nép. 

Az első kifogásra, hogy t. i. nem népies olvasmá-
nyokat is ad a Koszorú, valószínű, hogy a szerkesztőség 
nem csupán a nép alsóbb rétegét tartotta szem előtt, 
hanem tekintette] akart lenni arra a középrétegre is, mely 
egy vagy más úton az irodalommal már korábbról jó 
barátságban áli. Tért akar hódítani itt is. De ezt a réte-
get, melyet igazi matadorok hódítottak meg, igénytelen 
vagy ösmeretlen pennaforgatóink erősen pietista ízű dol-
gozatai már ki nem elégítik. Azt a másik réteget pedig, 
melyet megnyerni akarunk, elidegenítik az ilyen nem 
nekik való olvasmányok. Legyen szabad e megjegyzése-
met még azzal megtoldanom, hogy a pietismus sem mul-
hatlan kelléke a népolvasmánynak. Ha minduntalan ezzel 
tömjük népünket, csömört kap. Már pedig a Koszorú e füzetei 
mind ily irányúak. (Mi más véleményen vagyunk. Sztrk.) 

Ám lássuk sorban, közelebbről 1 
XXI. Nővérek. Irta Lantos Sebestyén. Aranka és 

Ágnes a két nővér. Nagy lábon élő úri szülők leányai. 
Amaz »veszedelmes szépség*, tetszelgő, hiú, nagyravágyó, 
üres SZÍVŰ. Ágnes pedig lelki szépség, egyszerű, házias, 
vallásos. Pista, a nagyjövőjű miniszteri hivatalnok, Ágnes-
hez vonzódik. Aranka valami báróval legyeskedik, az 
igénytelen Pistára nem is hederít. De mikor Pista, a vas-
szorgalmú alantas hivatalnok fölemelkedik a magas polcra, 
Aranka elhódítja s összekelnek. Ágnes búsong, de a val-
lásban megvigasztalódik. És mikor a két könnyelmű s 
vallástalan fél — Aranka és Pista — anyagilag s erköl-
csileg elbuknak: Ágnes lép föl mentőül, az elhalt Aranka 
gyermekének anyja lesz. 

Mint ebből is látható, a tárgy nem a népéletből 
való; a hang, a melyen az eseményeket elmondja, nem 
népies, magasabb igényeket pedig a gyarló szerkezetnél 
fogva nem elégíthet ki. 

A XXII-ik Aranka története, szintén Lantos Sebes-
tyéntől. Ugyanazon körben mozog; zavaros, homályos, 
alig érthető, kuszált előadásban. Sebestyén diák átalában 
rosszul lantol. Nem tudja kivenni az ember, hogy Aranka 



történetében kicsoda és micsoda voltaképen az Ágnes néni. 
Egy felsővidéki özvegy papnál tartózkodik a történet meg-
indulásakor, a sógorság révén. Azelőtt talán ez az Ágnes 
volt ama bizonyonyos Ágnes, mely a Nővérek-ben szere-
pel. Denikve: ott éldegél özvegy papsógoránál, mint az 
árván maradt Aranka második anyja. A kis Aranka szé-
pen növekedik s együtt játszik a pap (de melyik pap?) 
Károly fiával, ki mikor felnő Ágnes kezei alatt, ügyvéd 
lesz: alig ér rá Arankával bíbelődni. Eszményi, humánus 
nagy dolgok foglalják el, olyan »apostol*-féle törekvések, 
az egész romlott társadalmat akarja megjavítani. Azon-
közben egy ledér úrnő hálójába kerül, kitől azonban sze-
rencsére, megborzad s Arankához, a tiszta keblű leány-
kához pártol vissza, Ágnes néni végtelen boldogságára. 

Ha ez a két füzet jut valami jámbor olvasó kezébe 
s végig találja olvasni: úgy megborzad, '-mint a hogy 
Károly visszaborzadt az istentelen Szintaynétól. Nem ért 
ebből egy kukkot sem, csupán a szentírásbeli citátumokat. 

XXIII Gusztáv Adolf és a »Gusztáv Adolf-egylet*. 
Irta Grátz Mór. Ugyanezen füzetben : Bálint Mihály. 
Sárközi Istvántól. Miután lutheránus|testvéreinknek van 
Luther-társaságuk s ennek népies kiadványai: vájjon köl-
csönös-e az erkölcsi és anyagi támogatás mindkét részen ? 
Egyébiránt Grátz dolgozata igen ^praktikus: történelmi 
ismeretet terjeszt s ösztönt ad az egyleti életre. Sárközv 
elbeszélése jó. A szabadságharc idejére esik. Az ifjú Bálint 
Mihály öreg szülőinek egyetlen támasza s reménye, harcba 
készül, küzdeni a szabadság, egyenlőségért, testvériségért. 
Szülei hiába marasztják Az apa hiába beszél, hogy azt 
a hármas dicső eszmét lehetetlen megvalósítani, hiába 
próbálták a franciák, azok is a formáját vívták ki, de 
nem a lényegét. A fiú elmegy s megjön csonkán, megjön 
a szabadság, egyenlőség és^ testvériség diadala nélkül; 
mert ezt nem lehet megvalósítani a Krisztus nélkül, A 
rózsafáról szóló mesében teszi ezt az apa érthetővé. 

XXIV. A Lorántffyak. Történeti rajz. írta S. Szabó 
József. Annak, a minek írva van. történeti rajznak jó. 

XXV. Az új bíró, Jámborné Székely Lillától és 
ugyanazon füzetben : Ötödik parancsolat, Farkas Antal-
tól. »Az újbiró* című elbeszélésben a fővárosból vidéki 
városba jutott járásbiróról van szó, egy rút arcú, de szép 
lelkű, vallásos úrról, ki templomba járásával rászoktatja 
a közönséget az istentiszteletek szeretetére. Olyan homá-
lyos s- minden indokolás nélkül való, hogy a járásbiró 
apja megkorbácsolja feleségét. Jobban megnyugodnék az 
ember, ha tudná, hogy miért bánt ily brutálisan az a nagy 
úr hitvesével. De ezt nem mondja meg Jámborné. 

Az »Ötödik parancsolat«. Keresztes Gergely uram 
a jó módból aláesett a csapások miatt. Isten akaratán 
megnyugovó szívvel hordja a csapást, a szegénység ter-
hét. De fia, Dani gúnyolódik apja s Isten ellen. Ellöki 
magától szegény öreg szüleit. Ő bizony nem keres rájok. 
Korcsma és rossz asszony veszedelembe sodorják, bör-
tönbe kerül. Ott a fogház tiszteletese »tartott neki olyan 
beszédet az ötödik parancsolatról, hogy az addig dalos 
legény egészen megtört és sírva fakadt. E nap emlékére 
egy kis új-testamentumot kapott emlékül. Ez lett ezentúl 
legkedvesebb olvasmánya*. Az ezután következő néhány 
sorban elmondja, hogy jóvá tette hibáját, az öregeket 
ápolta, tisztelte s boldogok lettek . . . Hibája ez elbeszé-
lésnek csupán az, hogy egy féloldalacskán megjavítja a 
rossz fiút, a kinek életkörümlényeiről 22 oldalon beszélt. 

XXVI. A falu árvája. Böngérfi János elbeszélése. 
Böngérfi neve az ifjúsági irodalomban ismerős név. Ez is 
olyan ifjúsági olvasmány. Szabó Laci a falu árvája. Szor-
galma s jó magaviselete folytán derék s gazdag iparossá 
lőn. Falujáról hálával emlékezett 100 ezer forintos ala-

pítványt tett kulturális célokra. Legényegyletre iskolára 
templomra. 

XXVII. Jó az Isten. Mészöly Gyözö elbeszélése. 
Halom István községi pénztáros egyetlen fiát a villám 
agyonsújtja, mikor a többi iskolás gyermekekkel a tem-
plomból jön ki. Elbusul rajta, vallástalan, Istentagadó, 
korhely, korcsmás lesz. A pénztárát meglopják, ezért, mivel 
ő van gyanúban és felelősség alatt, vagyonát eladják. Ön-
gyilkos szándékkal van. világgá megy, a Tiszába akarja 
ölni magát. Barangolás közben egy faluban, egy estén 
betér a kivilágított helyre, hol épen a nép a felolvasást 
hallgatja . . . Ez is hat r á ; de még inkább, hogy a sötét 
utcán barangolót egy becsületes jó keresztyén beinvitálja 
házába," hol istenes ^beszédek közt meghallja derék gaz-
dájától azt is, hogy a pénztártolvajt, a gonosz Zöldi urat 
elfogták. így megmenekül Halom István. Újra rendes, 
tisztességes életű s jómódú ember lesz. Soha bort nem 
nem iszik. Még vendégének, Mészöly Gézának sem adott 
egy kortyot sem. »Milyen boldog s vagyonos lenne a ma-
gyar nép — így argumentizál Halom uram — ha nem 
innék bort*. (Hát nem is iszik, megitta a cirokféreg. Ez 
nálunk a filoxera neve.) 

Igen kuszált, sokfelé kanyargó e l b e s z é l a témát, 
a címet nem fejti ki. 

XXVIII. A képviselő úr beszamolója Kecskeméti László. 
A cím itt sem fejezi ki a tárgyat. A képviselő beszámolója 
csak kiinduló. Itt lép föl Fugli Tóth István Héjasfalva 
érdemes birója, a kit tönkre silányit, nevetségessé tesz a 
szerző az egész frekvencia előtt, a nagyságos képviselő 
úr előtt ekként mutatván be önmagát: »Én vagyok Fugli 
Tóth István biró úr — ezek pedig stb. — El nem gon-
dolhatja az olvasó, hogy az ily bárgyú ember, a ki azon-
felül még bele is sül a tiszteletes úr által készített mondó-
kába, hogy képes oly okos és csoda nagy dolgokat mívelni 
a milyeneket azután közetkező IV. fejezetben művel. Refor-
málja Héjasfalvát, ezt a rendetlen, kicsapongó, istentelen 
és koldus falut. Templomot, iskolát épít a sajátjából. 
Mindez eleven jó hangon van elmondva; ez egész-
séges humor csillogásával; de rontja az illusiót, hogy az 
elbeszélés hősét gúnytárgyává teszi mindjárt a kezdetnél. 
Horácius szarvas fejű s hal derekú alkotására emlékeztet, 
a kezdő íróra, a ki mikor megírja az első fejezetet, nem 
tudja: mi fog jönni a másodikban, még kevésbbé, hogy 
mivel végződik az utolsó: sirással-e vagy nevetéssel ? Hanem 
a körmökről következtetve: Kecskeméti Lászlóból még jó 
humoros elbeszélő válhatik. 

XXIX. A »Kék gólya* családja. Irta Bányai Géza. 
Valamennyi között a legtöbbet érő jó kis elbeszélés. Ilyen 
kellene sok. Muzsnai Gergely csizmadia atyamester és a 
szamosvári ekklézsia érdemes kurátorának és Mór Gábor 
elmaradott özvegyének, ennek a vallásos buzgó két öreg-
nek hajdani, szívbeli történetét mondja el szépen. Mór 
Gábor volt ugyanis a »Kék Golyá«-hoz címzett kereske-
désnek zsugori tulajdonosa, és Szakáll Teréznek egy sze-
gény szabó áldott jó lelkű és szép leányának férje, a ki 
elhalászta Muzsnai elől a szép Teréz t . . A boldogtalanná 
lett Teréz családjának, a »Kék gólyának* szomorú törté-
netét, s a csendes resignációban éldegélő Muzsnainak von-
zalmát a szerencsétlen család ártatlan tagja iránt és egy-
háza iránt való nagylelkűségét, jótékonyságát rajzolja 
Bányai, igazi elbeszélő tehetséggel. 

XXX. A mi Ütünk. Elbeszélés Sárközi Istvántol. 
Második dolgozata ez Sárközinek e füzetekben. Kötött 
verses alakban, egy boldogtalan ember szerepel itt, a háttér-
ben sötét múltja. Asszony kedvéért hitét elhagyja s bün-
tetésül nem talál szerető szívre. Betéved a mi templo-
munkba, hallja ott a rég nem hallott éneklést, imádságot, 



az Isten beszédét , . Kijövetelkor a pap szóba áll vele, 
magához viszi. Kitárja a lelkiatya előtt szivét, elmondja 
múltját, e lpanaszol ja szenvedéseit. Hogy az a nő, a kit 
szeretett s négy szép gyermeke, anyjukkal együtt e lhal t : 

Miért viseljem tovább az életet ? 
A mim van, az boldoggá nem tehet . . 
A kiket szerettem, elhagytak engem, 
S a kik engem szeretnének. 
Én hagytam el azokat 
S ha senki nem szerethet többé, 
Semmisüljek meg mindörökké . . . 
Szeretnék szeretni, 
De nem tudok. 
Szivemből minden szikra 
Kialudott 

Az úr szolgája a legfőbb szeretethez, a Jézushoz 
hívja : szivedet add neki, mely összetörött, »Ő már, sok töri 
szivet bekötözött. Jer vissza hozzá, a kit elhagyál* . . S 
haldokolva e sóhajt rebegi : »haza megyek*. 

Sárközi e különben csinos verses füzete is magasabb 
képzettségű olvasók előtt bír érdekkel. 

Szentkuti Károly. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Evangelizáeió a gyülekezetekben. 
(A dunamelléki egyházkerületi értekezleten, 1896 okt. 17-én 

tartott előadás). 

II. 
A teendők második csoportja a társadalmi tevé-

kenység. 
Be kell látnunk, hogy ha veszteni nem akarunk, ki 

kell lépnünk a társadalmi térre is s fel kell vennünk a küz-
delmet azokkal, a kik társadalmi úton, társadalmi eszkö-
zökkel teremtettek, bár hiszem, hogy mulandó és csak 
árnyékszerű, de tényleges befolyást és mondhatni divatot 
oly eszméknek, melyeket a prot. egyház rég száműzött 
az igazságnak országából. Odasodort az idő, hogy vallá-
sos feladatunk egy nagy részének betöltése egyenesen tár-
sadalmi befolyásunktól függ. 

Miben álljon e társadalmi tevékenység ? Minden-
esetre oly dolgokban, a melyek nemcsak hogy célhoz vezet-
nek, de általunk eszközölhetők is, akár falun, akár város-
ban vagyunk. 

E nembeli tevékenységünknek első mód ja : az érint-
kezés. Az érintkezés becsét s az ez állal szerzett ismeret-
ség, befolyás és összeköttetés hasznát csak az nem tudja 
méltányolni, a ki nem ismeri az idők jelét s elleneink sike-
reinek benső titkait nem tudja. Érintkezés nélkül nem 
ismerhetjük híveinket, már pedig a jó pásztornak ismer-
tető jele, hogy ismeri juhait s a juhok is ismerik őtet ; 
érintkezés nélkül nem tudhatjuk a gyülekezet állapotát; 
már pedig a gyülekezetnek pontosan ismert állapota szó-
székünknek vezérfonala; érintkezés nélkül nem tudhatjuk, 
mi a tennivalónk; mert hiszen érintkezés közben veszszük 
észre a sebet, a melyet meg kell gyógyítanunk, a viszályt, 
melyet meg kell szünte tnünk; az aknamunkát , a melyet 
le kell rombolnunk, a hitbeli erőtlenséget, a melyet 

meg kell erősítenünk, a szándékot, melynek irányt kell 
adnunk, szóval mindent, mi az életben előfordul, az éle-
tet beszenyezi vagy nemesíti. 

Úgy érintkezni mint Krisztus: alázatosan és mégis 
tisz'eletet gerjesztőleg; komolysággal és mégis n y á j a s a n ; 
egyszerűen és mégis megnyerőleg; egyenesen és mégis 
lekötelező módon : íme a titkok egyike, melyet holtig tanu-
lunk s csak Krisztustól tanulhatunk meg írás-olvasás 
közben. 

Társadalmi tevékenységünknek második módja a 
vigyázat. A kakas nekünk symbolumunk; vigyázatra va-
gyunk tehát felhívatva még a tornyok tetejéről is. A ki 
meg akar ja őrizni a nyájat, jó őrállói legyenek, mondja 
a régi példa beszéd. Viseljetek gondot magatokról és az 
egész nyájról, melyben titeket a Szentlélek vigyázókká 
tett az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, mondja 
Pál (Csel. 20. 28.) az efézusi véneknek s általok a mi 
véneinknek s presbytereinknek is. Ezt a hivatásérzetet 
beleönteni presbytereinkbe; buzdítani őket, hogy ne alud-
janak és tétlenül ne vesztegeljenek, mert ők is számadók 
velünk együtt; és örömmel tegyék azt, mert az miné-
künk úgy használ ; többet mondok, kiválogatni már eleve 
presbyternek való embereinket s annak idején beállítani 
t anácsunkba : íme, milyen fontos része ez társadalmi tevé-
kenységünknek. A kinek e képe itt előttünk a falon függ, 
Török Pál lelke tanítson meg erre bennünket, kinek egyik 
fényes oldala, sikereinek egyik hata lmas tényezője volt, 
hogy alkalmasan tudta kiválogatni presbytereit. 

Társadalmi tevékenységünk 3-ik ága a társadalmi 
funkciók, az esketés, a temetés, konfirmáció, s betegeknek 
látogatása s úrvacsorával való ellátása stb. Milyen mező! 
S milyen áldást lehet itt elérni. Nem tudom én azt kimon-
dani, hogy mily megmérhetetlen befolyása van ezen funk-
ciók lelkiismeretes hű teljesítésének a hitélet fellendülésére. 
Akkor szólni a magyar embernek, mikor örömben úszik 
szive, vagy köny pereg szeméből, olyan ez, mint egy 
áldásos eső, mely egyszerre kelti ki a földbe hintett mag-
vakat ; de csak úgy, ha nemcsak egy-két érzelmi hurt 
pengetünk beszédeinkben, melynek pengése csak olyan, 
mint a szellő, mely megcsapja arcunkat s tova száll; 
nem is úgy, hogy temetésen általános szokássá teszszük, 
hogy pl. csak imádkozzunk, mely fel se melegítette még 
szivünket, legfeljebb csakhogy meghatotta egy kissé s már 
is elvégeztetett, hanem úgy, ha mindenütt és mindenkor 
a Krisztus követségében járunk s az ő beszédét prédikál-
juk. Miket el nem érhetünk ekképen ? Egy-egy esküvő 
alkalmával, mikor ott van körülöttünk koszorúban az 
ifjúság, mily gyönyörű ifjúsági összejövetelt lehet tar tani 
s mily meghatóan beszélni; egy-egy temetés alkalmával 
milyen szépen hirdethetjük házanként is az Istennek be-
szédét s hány szeretetházat alkothatunk az apátlanul vagy 
anyátlanul elmaradt árvák számára jólelkű rokonok szivé-
ben ; egy-egy korfirmációi ünnepélyen s oktatás közben, 
mily felséges evangeliumi szövetségeket hozhatunk létre 
minden irott szabályok nélkül pusztán a szívbe beírt tör-
vényekkel ; s egy-egy tanév megnyitásakor vagy iskolai 



vizsgálatkor mily megható gyermekistentiszteleteket tart-
hatunk. Csak az a fő, hogy mind eme foglalkozásainkat 
ne afféle mellékfoglalkozásoknak nézzük s ne mellékkere-
setnek tekintsük. 

Székácsról tudjuk, hogy nagy sikereinek egyik kul-
csa abban állott, hogy e társadalmi funkciókra kiváló nagy 
súlyt fektetett s azt önzetlen szolgálatkészséggel párosí-
totta. Bár — különösen eleinte — szerény fizetése 
mellett, jövedelmének minden fillérére szüksége volt, sze-
gényebb híveinek s pedig nemcsak a legszegényebbeknek, 
mégis díj nélkül szolgált minden alkalommal. Igaz, hogy 
gyakran lettem nevettség tárgyává — írja ő maga — 
mert midőn oly szegényhez mentem temetni, kinek a stó-
lát elengedtem, 4—5 bérkocsit s mindenféle temetkezési 
pompát találtam. Erre telt; velem pedig elhitették, hogy 
földhöz ragadt szegények. De én erre azt feleltem, az az 
ő dolguk; ha lelkükre veszik, hogy csaljanak, végezzenek 
lelkök ismeretével. Én inkább megcsalatom magamat száz-
szor, hogysem egyszer terheljem lelkemet könyörtelenség 
vádjával. Ezt mindenki tudta, — és sietett megjegyezni — 
nem volt oka ezt megbánni anyagilag sem; mert a mit 
a szegényeknél vesztett — ha ez veszteségnek mondható — 
a gazdagok azt bőven és fölösen kipótolták. Aztán meg 
a szegények sem oly hálátlanok, mint sokan hiszik. Sok 
szegény — folytatja Székács — ha jobb karba jutott, 
eljött hozzám és hálás szívvel fizette meg, a mit egykor 
elengedtem neki. Egy ízben a vasútról szálltam le s két 
vasúti szolga összerözzent podgyászom felett; s az egyik 
erősen követelte, hogy ezt a málhát ő viszi. A másiknak 
fülébe súgott, ez engedett; az ember viszi málhámat, bér-
kocsit hív, s midőn díját akartam neki átadni, nem fogadta 
el, hanem azt mondta : Tisztelendő atyám, már csak 1 frt 
50 krral tartozom, a többit leszolgáltam*. Nem emléke-
zem — mondék — hogy ön nekem adósom volna«. 
»Annál jobban tudom én«, volt a válasza. 

S bizonyos az, hogy ily eljárás, ily önzetlen szol-
gálatkészség mellett, a mint Székács sokat nyert s egész 
családokkal szaporította a magyar ev. egyház híveit, úgy 
mi is hasonlóképen sokat nyerünk, ha példáját követni 
fogjuk. 

Társadalmi tevékenységünknek negyedik ága az 
iskolai felügyelet. Felügyeletről szólok, mert míg saját taní-
tóink vannak, addig nekünk nem szükséges az iskolában 
tanítani. De annyival szükségesebb felügyelni a tekintet-
ben, hogy tanítóink Krisztus nevének címe alatt vájjon 
Krisztus szellemében tanítanak-e? Mert Krisztus szellemé-
ben tanítani annyit tesz, mint híven és alaposan s élveze-
tesen tanítani, s a szigort a jóakarattal s a tekintélyt a 
finom bánásmóddal egyesíteni. Erre terjeszszük ki fő figyel-
münket. S ezen kívül még egy dologra. Mily nemesen 
felfogott hivatás — mondja Győry Vilmos Székácsról írt 
emlékirataiban — midőn a falusi lelkész kiterjeszti figyel-
mét a szerény körben felmerült azon kiváló növendé-
kekre, kiket az isteni adomány, a fényes szellemi tehet-
ség alkalmasokká tenne a legszebb pályára, a legelőnyösebb 

emelkedésre; míg ha gyámolítás nélkül maradnak, rende-
sen az anyagi körülmények szigorúsága folytán, előlük 
minden emelkedés elzáródik s ők nyomtalanul enyésznek 
el a nagy tömegben. Pedig különösen magyar népünknél, 
mely oly ritka szép észtehetséggel van megáldva Istentől 
általában, hány meg hány alak merül fel a falusi szük 
iskolákban is, kiknek homlokán a géniusz sugára tündö-
köl, mely hivatva lenne fényét egykor nagy messzire ki-
árasztani ; míg, fájdalom, vagy észre nem véve, mert kel-
lően meg nem figyeltük, vagy ideje korán nem gyámolítva, 
mert kellően nem vettük fel gondjukat, minden hatás nél-
kül vesznek el a mindennapiság alaktalan homályában ! 

Ritkulnak papi soraink? Húzódoznak manapság már 
a palástok viselésétől ? Tekintsünk be iskoláinkba. Vannak 
ott, a kik örömmel jönnek; vannak ott, kik örömmel veszik 
vállaikra egykor a palástot, csak mondjuk nekik: jer, kövess 
engemet. És ti alma máterek, kedves ápolt kertjei egyhá-
zunknak, fogadjátok be őket s tápláljátok az Isten nevé-
ben, hogy megáldjon titeket az Úr kezeiteknek munkáiban. 
A ki italt ád egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár 
hideg vizet tanítványnak nevében: bizony mondom nek-
tek, nem veszti el annak jutalmát (Mát. X. 42.). 

Ezek azok, a miket én legsürgősebb dolognak tar-
tok. Sokat mondtam ; de az egésznek veleje ez: non multa, 
sed multum. Legelőbb is kevesen legyünk hívek: hiszen 
megígérte a Krisztus: többre bízatunk azután. Amen. 

Péczel. György László. 

K Ü L F Ö L D . 

Keresztyének-e az .unitáriusok? 
Ezt kérdést vetette föl a Christian World f. évi októ-

ber 15-iki számában. Mint a nevezett lap mondja, éret-
lenség és illetlenség lenne részéről, hacsak úgy ötletből 
tette volna fel ezt a kérdést. Mert voltaképen az utóbbi 
hónapok alatt minden egyebek felett ez a kérdés foglal-
koztatta az angol unitáriusokat. Okot ' adott pedig reá a 
londoni és délkeleti unitárius egyházkör. Ugyanis lelkészi 
vizsgálatra jelentkezett Voysey lelkészjelölt, a most emlí-
tett egyházi hatóság vizsgáló bizottsága előtt.f A bizottság 
ki is állította számára bizonyítványt, hogy a jelölt »kiváló 
személyes tulajdonokkal bír és fölöttébb alkalmas a lel-
készi teendők végzésére*. Jóllehet Voysey a vizsga folya-
mán kijelenté a bizottság előtt, hogy »ő nem keresztyén 
és mint lelkész sem fogja vallani a keresztyénséget*-. Ebből 
az esetből igen éles és kemény vita támadt. A bizottság két 
tagja tiltakozott az ily alapon kiállított lelkészképesítés 
ellen. Az egyik Spear Róbert The Cristian Life (a ker. 
Élet) című lapjában erősen harcolt az unitarismus keresz-
tyén volta mellett, míg az egyházi testület hivatalos lapja 
The Inquier (a vizsgálódó) a bizottság és a korlátlan 
theologiai szabad vizsgálódás mellett tört lándsát. Az ügy 
a mult hó 13-án Brightonban tartott közgyűlés elé került, 
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onnét pedig döntés végett a jövő ápril hóban tar tandó 
országos zsinathoz utasíttatott. 

Ez a vita nemcsak az unitarismus mai állapotát 
világosítja meg, hanem példájául szolgál annak is, hogy 
mily összeütközések származhatnak a szabad gondolkodás 
és a szervezett egyházi élet között. A kik a vizsgáló bi-
zottságot védik, azt állítják, hogy annak a kötelessége 
csupán a jelöltek erkölcsi jelleme és tanultsága megvizs-
gálására szorítkozik, theologiai nézeteikről pedig ítélkez-
zenek maguk az egyházak. így tehát, ha Voysey úr tűz-
imádó avagy shintoista volna is, ha egyébként megüti 
a mértéket, az unitárius lelkészképesítést joggal követel-
hetné a bizottságtól. Valósággal azonban a hit kérdését 
nem lehet elválasztani az organizált vallásos élettől. — 
Egyénileg hihet bárki a mit akar, de már ha valaki egy 
testületben fizetéses állást, mondjuk,^vallástanítói hivatalt, 
lelki vezérséget fogad el, becsülettel csak úgy töltheti azt 
be, ha eszméi, gondolkozásmódja lényegileg megegyeznek 
a testület tagjaiéval. Az Inquirer a keresztyén nevet 
magában véve lényegtelennek mondja. Azt állítja, hogy 
valaki, habár nem nevezi is magát keresztyénnek, jobb 
keresztyén lehet azoknál, a kik a r ra nagy súlyt fektet-
nek, és hogy ez utóbbiak soha sem is tudnak egyetér-
tésre jutni a r ra nézve, hogy ki a keresztyén. Ez állítások 
lehetnek teljesen igazak, csakhogy nem tartoznak a do-
logra. Ha a kérdés politikai és nem vallásos volna, mily 
könnyen tisztázva lenne a dolog! Tegyük fel Voysey nem 
lelkészjelölt volna, hanem egy tizetett politikai ügynök, 
vagy épen képviselő aka rna lenni. S a szabadelvű párt-
hoz fordulna alkalmazásért , de egyszersmind azt is kije-
lentené, hogy »ő nem szabadelvű és nem is fog az lenni 
soha*, vájjon a szabadelvű párt elfogadná-e csupán er-
kölcsi jellemét és szellemi tehetségét véve tekintetbe, avagy 
épen azon indító okból, hogy »Ő tudtán kívül is jó sza-
badelvű lehet?* Nem absurdumnak, sőt szemtelenségnek 
vennék-e ajánlkozását ? 

A londoni vizsgálóbizot tság" tehát tényleg kérdésbe 
tette a modern unitarismus keresztyén voltát. Hiú beszéd 
azt állítani, hogy ez a testület a bizonyítvány kiállítása-
kor nenTtar tozik tekintetbe venni a kérdés theologiai'ol-
dalát. Sőt inkább nagyon is. A midőn a bizottság meg-
ismerte Voysey candidatus »hitvallását* s neki lelkészi 
minősítést adott, jogot adott arra,8, hogy gyülekezetekben 
tanítson : a külvilág", bizonyára azt a következtetést vonja 
ki e tényből, hogy az unitáriusok e representáló testülete 
mellékesnek találja a keresztyénséget az egyházi életben 
és a lelkészek részéről! 

Chr. W. a . - s . 

R É G I S É G E K . 
Adalékok a dunamelléki egyházkerület 

történetéhez.* 
I. 

Generose Domine! 
Hallom, hogy kegyelmed a Felséges Consilium letil-

tása és az én birói megintésem ellenére ki szándékozik 
menni Felcsutra, hogy valamelyes ottani lakosokat, co-
puláljon. Tudatom annálfogva és értésére adom kegyel-
mednek, hogy meg ne próbálja a kimenést, mert Felcsuth 
nem a kegyelmed, hanem a főtisztelendő bicskei Plebánus 
úr filiája; és ha csakugyan bátorkodik oda kimenni, én 
mint a megyének szolgabirája a Tts Ns megye rendeletét 
és megbízását nem respualom, hanem azt igaz hűséggel 
megtartándom, és sub juramento mondom, Isten engem 
úgy segéljen, hogy kegyelmedet megfogatom, megkötözte-
tem, és egyenesen a fejérvári tömlöcbe vitetem. Com-
mendálom azért, hogy Ő Felsége mandá tumához tartsa 
magát. 

Kegyelmednek kész szolgája 
Roth I.jnácz, 

Tts. Ns. Fejérmegye szolgabirája. 

II . 
Anno 17B2 die 3-a Decembris sub continuatione sedis criminalis J. 
Cottus in libera Regiaque nominis ejusdem Civitate (Fejérvár) celeb-
ratae, praesens benevolum examen Francisci Thury Predicantis pros-

sessionis Aha peractum est: 

Kérdés: Hogy h ívnak? Felelet: Thury Ferencz. Kér-
dés: Hány esztendős vagy? Felelet: Circiter 46. 

K. Hol születtettél ? Felelet : Győr városában szület-
tem e világra. 

K. Van-e feleséged? hova való és miképen h í v j á k ? 
és hány gyermeked van tőle, s mely idősek? mond meg. 

F. Van feleségem, Fodor Judit nevű, Rév-Komárom-
ból való. Egy fiamnál, József nevűnél nincs, több, melynek 
még nincs esztendeje, hogy született e világra. 

K. Micsoda hivatalbeli ember vagy ? 
F. Én hefvetica Confessión levő ezen Ns Fejér vár-

megyében abai helységben prédikátor vagyok. 
K. Hol tanultál és hol végezted iskoláidat ? Hol pre-

dikátoroskodtál ennekelőtte és honnét kerültél A b á r a ? 
mennyi ideje annak, hogy ott lakol ? valld meg igazán. 

F. Legelső tanulásaimat gyermekségemben Győrött 
kezdettem, a honnan is Debrecenbe menvén s ottan elvé-
gezvén in Anno 1745. Tts Ns Veszprém-vármegyébe 
esendő tizurecseny nevű helységben tétettem prédikátor-
nak. Ottan ötödfél esztendeig voltam; onnan vittek Naszályra, 
Komárom vármegyébe, a hol mintegy két esztendeig pré-
dikátori hivatalban voltam. Onnan megint Kömlődre men-
tem ezen Ns Komárom megyébe s öt esztendeig azon 
hivatalban szolgáltam. Ezekuíán Kömlődön fél, Neszmélyen 
pedig egész egy esztendeig vacans voltam, in toto másfél 
esztendeig. A honnan abai helységbe, melynek sz. Görgy 
napkor mult esztendeje, prédikátori hivatalnak véghezr 
vitelére az birák elhoztak. 

K. Miért fogattattál el? 
F. Hogy behozattat tam A bárói, Tts Vice-Ispán uram 

előtt s tatualtat tam s attól értettem, hogy én az prédiká-
ciómban a Felséges királyné ellen szólottam volna. Máso-
dik pedig az, hogy a bold. szűz Mária ellen yalami illet-

* Lásd e Lap f. évi 32— 34-ik számaiban »Egy század tör-
ténete* stb. című cikket. 



len beszédeket s tisztasága ellen is ejtettem volna prédi-
kációmban. 

K. Miben állott tehát ő Felsége ellen való beszéded 
és a bold. szűz tisztasága ellen ? mond meg igazán. 

F. Valamint azelőtt, úgy most is mind az élő Isten 
törvényszéke előtt mondom, hogy soha se ő Felsége ellen, 
se pedig b. szűz tisztasága ellen legkisebb szót se szó-
lottam, minthogy prédikációmnak themája magával se 
hozta. 

K. Nevezted-e tehát a b. szüzet t isztátalannak lenni, 
és talán megbotlottál szavaidban, megcorrigálván magadat, 
a mint e fassióból kitetszik. 

F. Én nem neveztem soha is t isztátalannak s meg 
sem botlottam szavaimban. 

K Mondottad-e tehát azt prédikációdban, úgymint : 
»hogy három ellenségünk vagyon: test, világ, ördög, de 
még egy negyedik is vagyon, ú. m. a sas, a ki is lelki 
kenyerünket hata lmasan kezeinkből ragadozza, közülünk 
is sokat elkapdosott, de még erőtelenek vagyunk, ellene 
nem á l lha tunk; szólnék, ha szólhatnék, de az nyelvem 
nem engedi*. 

F. Soha, ha mindjárt megölnek is, ezen szókat nem 
ejtettem, nem is emlékezem a sasról, se a többiről, kiről 
ezen kérdésben emlékezet vagyon; egyebet nem mondván 
— megvallom — hanem a documentumomnak végét befe-
jezvén ezen s zókka l : már többé nem mondom tanításo-
mat, hanem menjünk az Úr nevében. 

K. Mioltátol fogvást a fogságban vagy, kit s mi-
módon akartál az igaz hitről eltéríteni és mely szókkal ? 

F. Soha senkit sem akar tam igaz hitirül eltéríteni. 
K. Mit mondottál azon alkalmatossággal az angyali 

üdvözletről Kerék Józsefnek, ki is az ő fogságában pápis-
tává lett ? 

F. Semmit sem szólottam, nem is tudtam, volt-e 
kálvinista vagyis lett páp is tává ; valamit mond reám, nem 
igaz, mert magam is elmondom az angyali üdvözletet, 
midőn időm engedi. 

K. Voltál-e azelőtt fogva, vagyis időd előtt nem 
adtak-e ki valahol raj tad predikátorságodban ? 

F. Sohasem voltam fogva s időm előtt nem is kül-
dettem el sehonnand; sőt minden helységből vagyon dimis-
sionalisom és magamviseléséről való testimonialisom. 

Signat per me Antonium Rudnyánszky J. Cottus ' 
Albens. V. Notar . 

III. 

Alolirottak jó lelkiismerettel és a m a hűséggel és 
tisztelettel, melyet a minden földi és mennyei dolgok kor-
mányzója, az örökkévaló és mindenható Isten iránt tar-
tozunk, és a mi földi kglmes legfőbb úrnőnk iránti alatt-
valói hódolattal valljuk és megismerjük jelen levelünkkel 
mindeneknek, a kiket illet: hogy mi azon alkalommal, 
midőn az alolírt év máj. 2-án tiszt. Szikszai Kigyós István-
nak, a predikátorságban társunknak és a s.-keresztúri egy-
ház prédikátorának még élt, teste keresztyén szokás szerint 
eltakaríttassék, jelen voltunk mindnyájan és a felette mon-
dott beszédeket figyelmesen meghallgattuk. Ugyanezért biz-
tosan tudjuk, hogy tiszt. Thury Pál abai prédikátor úr 
Lukács II: 29 és 30 verseit vette beszéde alapigéjéúl. 
Melynek tárgyalása közben, midőn egyebek közt a bold. 
szűzről is említést tett, esett meg, hogy nyelve megbotol-
ván — a mi különben természeti gyarlósága — e szót 
ejtett k i : »tisztátalan« ; a mit azonban rögtön tisztával 
igazított ki, és következőleg ama b. szűzről minden tar-
tozó tisztelettel emlékezett meg. Azt is minden bizonyság-
gal tudjuk, hogy Hajdú János pátkai prédikátor, midőn 
beszédét Pál apostol Timotheushoz írt II. levele I I : 3, 4, 

5. verse alapján a »keresztyén vitéz*-ről szerkesztette, a 
többek közt említette azt, hogy három hatalmas ellenség 
van melyei, a keresztyén vitéznek örök harcot kell vív-
nia, t. i. a test,, a világ és a sátán ; de valamelyes sasról 
vagy pediglen ellenségekről egyáltalában semmit sem hozott 
elő beszédében. Melyekről ezen levelünket, ha kell eskü-
véssel megerősítendőt kiadtuk. Fejérváron december 7-én 
1762. Szigethi István seregélyesi, K. váci János táci, Bertha 
Sándor zámolyi, Veszprémi János csákvári prédikátor. — 
(L. S.) 

Földváry László, 
váchartyáni lelkész. 

IRODALOM. 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
t é n e t é b ő l * , melylyel a Lampel Róbert (Wodianer F. és 
fiai) budapesti kiadócég kivánt hozzájárulni a millennium 
emlékének megöregbítéséhez, most vettük a 49-ik füzetet, 
mely különösen leköti figyelmünket. Felgördül benne ha-
zánk egyik legdicsőségesebb korszaka eseményeinek tör-
téneti függönye, Thurzó György, a Báthoryak, Bethlenek, 
és Pázmányok héroszi szereplésével egészen II. Mátyás 
király haláláig. Nagyon szépek és számosak az illusztrá-
ciók : Thurzó György arcképe és aláírása. II. Mátyás 
király, Klauzál Menyhért bíboros. Báthory Gábor alá-
írása, Báthory Gábor erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem. II. Mátyás mint római császár. Pázmány 
Péter arcképe és aláírása. Thurzó György nádor, II. Má-
tyás király a ravatalon. A cseh helytertók kidobása. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
t é n e t e cimű munkából most jelent meg a 08-ik füzet, 
a melyben Gracza György élénk és vonzó irmodorával 
a függetlenségi nyilatkozatot beszéli el. Szerfölött érdekes 
része a füzetnek a nagy-sallói csata leírása is. A szerző 
betegsége miatti mulasztást a kiadó czég Lampel Róbert 
(Wodianer F. és fiai) azzal igyekszik pótolni, hogy ezt a 
füzetet négy ívben adta ki. A füzet egykorú illusztrácziói 
ezek: A pápai honvédemlék domborműve. Sebő huszár-
ezredes nyerge. Szolnoki honvédemlék. Gömöry Frigyes 
honvédszázados. Honvéd fogoly bilincse. A komáromi vár 
ostroma. Damjanich tábora. Táborozó osztrákok. Az 
osztrák sereg üldözése a nagy-sallói ütközetben. 

** P á l a p o s t o l l e v e l e i n e k X X I ik füze te decem-
ber hó végén jelenik meg. A késedelemért, melynek igen 
sok és fontos oka vala, azon ígéret mellett kérek bocsá-
natot m. t. olvasóimtól, hogy a további füzetek rendes 
időre pontosan meg fognak jelenni. Pozsony, 1896. évi 
nov. 10. Dr. Masznyik Endre, theol. akad. igazgató. 

E G Y HÁ Z. 
A v a l l á s o s i r a t o k t e r j e s z t é s é t a beállott téli idő-

szak alkalmából melegen ajánl juk olvasóink munkás sze-
retetébe. A téli esték, mikor a mezők népe is a meleg 
tűzhely köré szorul, nagyon alkalmasok a r ra , hogy velők 



a vallásos olvasmányokat megkedveltessük, felolvasó össze-
jöveteleken a keresztyén jó könyveket megismertessük. 
Különösen a lelkészek és tanítók, mint a népnemesítés és 
népnevelés apostolai vannak hivatva, hogy a hitszilárdí-
tás és erkölcsnemesítés fontos munkájában az írott szó 
hatalmával is vezérkedjenek. E célra ajánljuk egyfelől, a 
keresztyén néplapokat (Téli Újság, Kis Tükör, Ébresztő 
stb.), másfelől meg a traktátusokat, melyek a M. Prot. 
Irodalmi Társaság »Koszorú«-jában s az angol traktátus 
kiadványai között is immár szép számban találhatók. Kö-
vessék annak az esperesnek példáját, ki egyházmegyéje 
szórványaiban élő híveit, az irott Isten-igével is táplálgatja; 
azokét a buzgó pásztorokét, kik a vallásos felolvasásokon 
terjesztik e népiratkákat; azokét az egyesületekét, melyek 
állandó raktárt tartanak vallásos iratokból; azokét a gyü-
lekezetekét, melyeknek elöljárósága az iskolákban és az 
ifjúsági egyesületekben tartatni szokott karácsonyi ünne-
pélyeken traktátusokat osztogatnak; azokét a presbyte-
riumokét, melyek úgynevezett parochiális könyvtárt szer-
vezve, a gyülekezet tagjait onnan látják el ingyenes vagy 
nagyon olcsó olvasmányokkal; s végül kövessék azoknak 
a praktikus lelkészeknek a példáját, kik a harangozó vagy 
egyházfi vagy dékán személyében quasi helyi kolportőrö-
ket tartanak a vallásos könyvek terjesztésére. — L a p u n k 
szerkesztősége és kiadóhivatala, ha megkeresik, készséggel 
segédkezik az iratok összeválogatásában és beszerzésében. 

Templom-jubi leum és orgona-avatás. Szép val-
lásos ünnepély folyt le a somogymegyei Csepelyben folyó 
évi nov. hó 8-án. A ref. egyház ünnepelte temploma újra 
építésének száz éves jubileumát, felavatván egyszersmind 
a millennaris év emlékére, 2000 frt költséggel épült díszes 
orgonáját. A jubiláris beszédet Vasváry Sándor helybeli 
lelkész tartotta, az orgonát Szalay László ősödi lelkész 
avatta fel sikerült beszéd és rövid fohász kíséretében. E 
két ünnepi szónoklat után Katona Ferenc szóládi lelkész 
mondott úrvacsoraosztási beszédet és imát, mely után a 
nagy és díszes gyülekezet lelki örömmel és megalázódás-
sal járult a kegyelem asztalához. Az új orgonával Országh 
Sándor budapesti műorgona-építő nagyban hozzájárult 
széles körben ismert jó hírnevének gyarapításához Műve, 
úgy külső építészeti stíl, mint a hanganyag művészi be-
osztása és csoportosítása tekintetében a legmesszehatóbb 
igényeket is kielégíti. 

Az alvinci ref. t emplomot restaurálták, s a napok-
ban fölavatták. Benedek Károly lelkészen kívül a fölavató 
istentiszteletben részt vettek Elekes Viktor dr. főesperes 
és Ferency István zalaknai lelkész, egy-egy szép imádság-
gal. Érdekes, hogy a restaurálást nemzetiségi és felekezeti 
különbség nélkül való adakozások tették lehetővé s magán 
a fölavatási ünnepen is ott voltak reformátusok, katholi-
kusok, románok, izraeliták papjaikkal egyetemben. Isten-
tisztelet után Deák György egyházi gondnok vendégsze-
rető házánál fényes lakoma volt. 

A ceglédi újjáalakított református templomot 
nov. 8-án avatták föl nagy ünneppel. A templom építését még 
a század harmincas éveiben kezdték meg Hildnek, a lipótvá-
rosi bazilika épitőjének tervei szerint. De pénz híján félbe-
hagyták s a templom jóformán harminc évig csonkán állt. 

Végre hat év előtt újra hozzáfogtak s Balázs Iván tervei 
szerint elkezdték a befejezést. A templom most hatalmas, 
monumentális dómszerü templom, melynek tornyai és kupo-
lája messze ellátszanak az alföldi rónán, hirdetve a ceg-
légi reformátusok áldozatkészségét. A fölavatás e hó 8 án 
volt 8000—10,000 hivő jelenlétében. Szász Károly ref. 
püspök remek szép imádságával kezdődött a templomi ün-
nep, utána Filó Lajos nagykőrösi lelkész mondott alkalmi 
beszédet, majd Takács József ceglédi lelkész mondta el 
a templom történetét. Simon Ferenc jászberényi pap 
tizennégy újszülöttet megkeresztelt, Ádám Kálmán tisza-
vezsenyi lelkész és esperes pedig több párt megesketett. 
A református tanítói kar Hvmnusa és úrvacsoraosztás 
fejezte be az ünnepet. Utána a népkörben 300 terítékű 
bankét volt, melyen megjelent Makáry István katholikus 
apátplébános, Török József evang. lelkész és Feldmann 
rabbi. Szász Károly püspök a királyt köszöntötte föl, a 
többi felekezet papjai mind a testvéries egyetértést han-
goztatták. A kecskeméti reformátusokat Szeless József 
vezetése alatt küldöttség képviselte. 

I S K O L A . 

A t a n í t ó k é s a választások. A magyar tanítók kaszi-
nója felhívást intézett a tanítóegyesületekhez, testületek-
hez és egyesekhez, hogy a képviselőjelölteket szólítsák fel 
a népiskolai oktatás ügyének programmjukba való fölvéte-
lére. A tanítók altal eziránt megállapított programmpontok 
ezek: Kívánjuk a népiskolai törvények revízióját, neveze-
tesen : A népiskolai tankötelezettség szigorúbb keresztül-
vitelét. Az állami felügyelet szakszerű irányban való fej-
lesztését (járási felügyelők; rendelkező és végrehajtó hatal-
mának növelését. Általános tanítói szolgálati szabályzat 
létesítését a tanítói testületek autonómiájának alapján. A 
népiskolai tanítók előléptetési viszonyainak javítását. A 
tanítói oklevél értékének emelését, az egyetemi tanulmá-
nyokra való jogosultságát. A tanítóképzés és képesítő 
vizsgálat államosítását. A tanítóképző-intézeti oktatás nyel-
vének általánosan magyarrá tételét. A magyar nyelvnek 
nagyobbfokú és általános érvényre emelését a népiskolai 
adminisztrációban és tanításban. Az ismétlő iskolák fej-
lesztését és önállósítását. A tanítói fizetések minimumá-
nak 600 frtra való kiegészítését és a fizetés fokozatos 
továbbfejlesztését. A tanítók teljes fizetéssel való nyugdíja-
zását 35 szolgálati év után. A segédtanítói intézmény 
rendezését. Külön közművelődési minisztérium létesítését. 
A tanítóegyesületek újjászervezését, különösen az egysé-
ges megyei egyesületek létesítését, illetőleg fejlesztését. 

Fermaud Károly, a keresztyén ifj. egyesületek 
genfi központi igazgatóságának egyik titkára magyarországi 
kőrútjában, Kolozsvárról Debrecenbe, is elrándult e hó 5-én 
és ott nagyszámú ifjúság előtt érdekes előadást tartott 
angol nyelven, melyet Csiky Lajos theol. tanár tolmácsolt. 
Megjelent az előadáson több akadémiai és gimn. tanár is. 
Fermaud röviden előadta a ker. ifj. egyesületek keletke-
zését és céljait, azután lelkesen agitált az egyesületek érde-
kében, melyeknek nagy gyűlése a jövő évben Bázelben 
tartatik meg. Azon reményének adott kifejezést, hogy ott 



már a magyar ifjak is részt vesznek. Az egyesületnek 
Franciaországban lakó másik titkára ez esetben késznek 
nyilatkozott egy magyar üdvözlő beszéd megtanulására. 
Ez és a magyar ifjúságot illető egyéb rokonszenves nyilat-
kozatai mindmegannyi éljenzésre ragadták a hálás ifjú 
hallgatóságot, melynek nevében Nagy Sándor szénior 
mondott Fermaudnak szíves köszönetet. Az előadást külön-
ben éneklés előzte meg s ugyanaz követte. Közben a nagy-
buzgalmú titkár magyar apostrophátiójára az ifjúság a 
hymnuszt is elénekelte. 

A sárospataki theol. akadémia ifjúsága szépen 
sikerült és díszes közönség jelenlétében lefolyt ünnepély 
keretében szentelt kegyeletes perceket a reformácziót meg-
indító nagy férfiak emlékezetének. Ez ünnepély a főiskola 
imatermében tartatott meg nov. 8-án, mivel a szüreti 
szünidő közbejötte miatt nem volt megtartható a rendes 
időben okt. 31-én. A programm első pontja a >Jövel szent 
lélek Úr Isten« első két versszakának gyülekezeti ének-
lése volt, Pásztor Sámuel ének- és zenetanár orgona-kisé-
rete mellett, mely után Badáesy György, ez évi közigaz-
gató, theol. tanár meleghangú, lelkes beszéddel nyitotta 
meg az ünnepélyt. Utána Lökön Sándor theologus Barsi 
Lászlónak »A reformáció emlékünnepén* című versét 
szavalta el. Nagy hatást és tetszést aratott az ifjúsági 
énekkar a »Viharban* című darab előadásával. Majd Nagy 
Béla theologus, a theol. segélyegylet elnöke mondotta el 
ifjúi lelkesedéssel és kiváló tárgyszeretettel megírt ünnepi 
beszédét, vázolva a reformáció keletkezésének és kifejlő-
désének történetét s kifejezve végül abbeli reményét, hogy 
lesz idő, mikor »független protestáns Magyarország* lesz 
a neve édes magyar hazánknak! Ezután Sántha Károly 
>Luther« cimű költeményét szavalta el Hodossy Lajos 
theologus. A szép erkölcsi sikerrel járó, lélekemelő ünne-
pélyt az ifjúsági énekkar fejezte be az »Erős várunk 
nekünk az Isten« örökszépségű dallamának előadásával. 
(i. zs. b.) 

EGYESÜLET. 
A Luther- társaság köréből. A »Luther-társaság* 

Melanchton Fülöp születésének négyszázados évfordulója 
alkalmából életrajzának népszerű megírására ezennel pá-
lyázatot hirdet. 

A munka legfeljebb 4—5 nyomtatott ívre terjedhet, 
a pályanyertest ívenkint 10 frtjával díjazzuk, miáltal az 
a társaság tulajdonává lesz. 

A jeligés kéziratok 1897. évi február 16-ig nt, Bachát 
Dániel főesperes társulati alelnök úrhoz (Budapest, VIII., 
Kerepesi-uti Luther udvar) küldendők be. 

Budapesten, 1896. október 31. 
A közgyűlés megbízásából 

Falvay Antal. 
bizotts. jegyző. 

A Nagypéntek i Ref. Társaságba, mely az elzüllött 
gyermekek számára fog Otthont építeni, beléptek: örökös 
tagul 100 frt tal: Andrássy Géza gróf, Dániel Ernőné, 
nagycenki cukorgyár r. t. igazgatósága, és Zierer Vilmos 
Mikosd (200 frt); alapító tagul 50 frttal: Adler Bancalári 
Hedvig, Gajári Ödön, Hollán Ernőné, Joannovits-Uray Irén 
és szegedi Maszák Leona; rendes tagul 10 frttal: Andorffy 
Károlyné, Csiky Kálmánné, Emmer Kornélné (20 frt), 
Horváth Lajos, Mezey Albert, Sassy Frigyesné, Váczi 
Jánosné, Kornádi, Várady Béla és özv. Vérey Józsefné. 
Évdíjas tagul 3 frttal: Benics József, Gerhardt Gusztávné, 
özv. Háry B. Anna, Horváth Béláné, özv. Kovács Zol-
tánné, Markusovszky Béla, Porteleky László dr. és özvegy 
Szerdahelyi Kálmánné, Prielle Cornélia; pártoló tagul 
1 frttal : Bisztricsányi Lajos (N.-Enyed), Fejér Zsigmondné, 
özv. Kricsfalusy Vilmosné, Héder Jánosné, ifj. Mihálkáné, 
Schönberger, ifj. Szabó, Szabó Emma, Szabó Jánosné, 
Szaplonczay Zoltánné, Szilágyi Jánosné. Uray Georgine, 
Uray István és Uray Tibor. Adakoztak: egy Festetics gróf 
50 frtot, Hegedűs Lóránt dr. 25 frtot, Kvassay István 25 
frtot, Teleky Sándorné grófné 20 frtot, Juhos Gyura 20 frtot. 
Teleky József gróf 15 frtot, Juhos Evelin 10 frtot, K. G. 
10 frtot, Paksy Imréné 7 frtot, Bais báróné, ifj. Cséry Lajos, 
J. E., Granzenstein Arthur, Nagy Ödön, N. N., Taüfferné, 
Teleki Tibor gróf, Schnierer Aladár, Héder Sándor és Uray 
István 5—5 frtot, Bakonyi Géza 5 frt 62 krt. Ferenczv 
Ferenc, Ihász Lajosné és özv. Peti Józsefné 3—3 frtot, B K, 
Zsögödné, X. Y., és Uray László 2 — 2 frtot, Egy balek 
1 frt 50 krt, P. A.. Markovicska Ottóné, Drávecskyné, Fischer 
József, Tóth Sámuel, Bárány Albert, özv. Gregus Ágostonné, 
Láczay Olga és Andorffy Gizella 1—1 frtot, Bodor Antalné, 
Rusz János, Fonyó József és Winkler Albert 50 —50 krt. 
Budapesten, 1896-ik évi november hó 4-én. Szőts Albert, 
gondnok. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület f. hó 8-án 
templomi gyűjtést rendezett a Kálvin-téri templomban. Az 
alkalmi beszédet Papp Károly lelkész tartotta, ékesszólóan 
és lelkesült buzgósággal prédikálva a keresztyén áldozat-
készségről. Hatalmas beszédét lapunk más helyén egész 
terjedelemben közöljük. A templomban a rendkívül ked-
vezőtlen idő miatt kevesen voltak, de a kik megjelentek, 
szépen adakoztak az egyesület számára. Az adományokat 
három asztalkánál Szilassy Aladárné és Maszák Viola, 
Varga Gyuláné és Frölich Fedora, Illyés Károlyné és 
Szőts Farkasné vették át. Egyesek azután is küldöttek 
adományokat a nemes célű egyesület számára, mely a 
ruhátlanoknak ruhát, az éhezőknek kenyeret, az árvák-
nak gyámolítást nyújt ; istápoljait a >látogatók*-kai fölke-
resteti s vallásos táplálékkal is ellátja. A templomi gyűj-
tés eredménye mintegy 125 frt. Adományokat elfogad az 
egyesület pénztárnoka, Szőts Farkasné (IX. pipa-u. 23.). 

A M. Protestáns Irodalmi Társaság igazgató-
választmánya f . évi november hó 17-én este 6 órakor, 
a ref. főgimnázium könyvtár-termében (Lónyay-utca 4. sz. 
II. em.) ülést tart. Tárgyak: Jelentés az 1896. évi kiad-
ványokról. — Bizományosi elszámolás a »Koszorú* 1895. 



évi folyamáról. — Az 1897-ik évi kiadványok megálla-
pítása :»Koszorú« folytatása; monografia; * Házi kincstár«. 
— Indítvány egy »Magyarázatos Biblia« kiadása iránt. — 
Indítvány az 1897-ik évi közgyűlés vidéken tartása iránt. 
Budapest, 1896. november 10-én. Hegedűs Sándor, má-
sodelnök. Szöts Farhas, titkár. 

terén is előnyösen ismert Csánld Benjámin, kúnhegyesi 
segédlelkész, nagy lelkesedéssel, egyhangúlag megválasz-
tatott. — Szász Károly dunamelléki püspök és Dórzi 
Imre debreceni főgimnáziumi igazgatót a közoktatásügyi 
miniszter az újonnan szervezett országos közoktatási ta-
nács tagjává nevezte ki. 

GYÁSZ ROVAT. 
-j- Orbán József nyugalmazott főisk. tanár haláláról 

a sárospataki főiskolai tanári kar és a család külön gyász-
jelentést adott ki. Tanügyünk e derék munkása 78 ével 
élt, 43 évig tanárkodott és f. hó 4-én hunyt el Debrecen-
ben, hová a mult évben költözött. Özvegye, négy gyerme-
kei (köztük dr. Baczoni Lajos debreceni jogtanár felesége), 
három testvére, számos unokája és nagykiterjedésű rokon-
ság gyászolja halálát. (Nekrológját jövő számban adjuk. 
Szerk.) Temetése nagy részvéttel ment végbe Debrecenben. 
A sárospataki főiskola Radácsi György vezetése alatt kül-
döttséggel képviseltette magát, a debreceni tanárikar testü-
letileg vett részt a jeles férfiú temetésén. A főiskolai ének-
kar gyászdala Mitrovics Gyula lelkész megható imádsága 
és Radácsi György síri beszéde után f. hő 6-án temették el a 
Kossuth-utcai temetőben. Béke hamvaira, áldás emlékére! 

f Gueth Sándor felső-eőri lelkész és az örségi 
egyházmegye volt esperese elhunyt. A kiadott gyászjelen-
tésen felső-eöri evang. reform, gyülekezet mély fájdalom-
mal jelenti szeretett lelkipásztorának, nagytiszt. Gueth 
Sándornak, az örségi ev. reform, egyházmegye volt espe-
resének és tanácsbirájának, életének 66-ik. lelkipásztor-
kodásának 41-ik évében október hó 3l-én bekövetkezett 
csendes elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei, november 
2-án, délután 2 órakor fognak a felső-eőri reform, sír-
kertben örök nyugalomra tétetni. Felső-Eőrön, 1896. okt. 
hó 31-én. »Elesett a mi fejünknek koronája.* »Míg bírtuk 
őt, nagy volt nyereségünk, midőn nincsen, még nagyobb 
veszteségünk.« A temetési szertartást nagy résztvevő 
közönség jelenlétében Kis Gábor pápai lelkész vegezte. 
Áldás emlékére! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Személyi hirek. Szilágyi Sándor veterán törlé-

nettudósunkat, a budapesti egyetemi könyvtár igazgatóját 
a bécsi császári akadémia »külföldi* levelező tagjáva 
választotta. — Az alsó-borsodi egyházmegyében br. Vay 
Elemért, Bortodmegye főispánját egyházmegyei gondnokká, 
Szalóezy Fái tiszavalki lelkészt főjegyzővé, dr. Németh 
Imre ügyvédet világi főjegyzővé választották a gyüleke-
zetek. — Nyíregyházán f. hó 8-án iktatták be hivatalába 
Geduly Henrik újonnan választott ág. h. ev. lelkészt. — 
Hollandiában az utrechti egyetem theol. fakultásán jelen-
leg három magyar református lelkészjelölt folytatja tanul-
mányait, ú. m. Kovács Kálmán budapesti, Lenez Géza 
debreceni és Rohoska József sárospataki volt theologiai 
hallgató. — A tisza-füredi népes egyház lelkészévé folyó 
hó 10-én a kitűnő képzettségű és az egyházi irodalom 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖ 

A D A K O Z Á S. 
A dunamelléki egyházker. értekezlet 1896-ik 

évi »Emlékkönyv*-ének kinyomatási költségeire adomá-
nyokkal járultak: 

Szilassy Aladár 20 forinttal; Cseh Ervin, Darányi 
Ignác és Szász Károly 10—10 frttal; Baksay Sándor, 
Ráday Gedeon gróf és Sárközy Aurél 5—5 frttal ; Józan 
Dániel. Szánthó János, Szabó Aladár és Takács József 
2—2 frttal; Petri Elek, Koncz Imre, Dányi Gábor, Papp 
Károly, Ádám Kálmán, György László, Mészáros János, 
Morvay Ferenc, Simon Ferenc, Patonay Dezső, Szalay 
József. Lévav Lajos, H. Kiss Kálmán. Kecskeméthy István, 
Szőts Farkas, Sárközy Béla, Bocsor Lajos, Szűcs Andor, 
Hamar István, Ádám Gerzson, Vörös Károly, Mészáros 
Samu. Karap Ferenc. Ádám András, Farkas József, Szi-
ládv Áron 1—1 frt tal ; Fábián Dénes 50 krajcárral. — 
Összesen 99 frt 50 krajcár. Adományok erre a célra az 
értekezlet alólirott titkárához küldendők. Az »Emlékkönyv« 
sajtó alatt van. 

Budapest, 1896. nov. 13-án. 
Szőts Farkas, 

az értekezlet titkára. 

60. sz. 96-97. P á l y á z a t . 

A budapesti ágost. hitv. ev. főgimnáziumban a ma-
gyar és német nyelv s irodalom tanszékére pályázat hir-
dettetik. 

A tanszék javadalma, ha segédtanárral töltetik be, 
800 (nyolcszáz) forint fizetés és 180 (száznyolcvan) fo-
rint lakáspénz; ha pedig rendes tanárral töltetik be, 1200 
(ezerkétszáz) forint fizetés, 400 (négyszáz) frt lakbér és 
ez időszerint 50 (ötven) forint ötödéves pótlék. 

Más középiskolában töltött rendes tanári évek az 
ötödéves pótlékba beszámíttatnak; az államsegély rende-
zése s ezzel az állami fizetési fokozatok és korpótlék beho-
zatala legközelebbre várható. 

Protestáns folyamodók kérvényeiket, életkorukról, 
tanúskodó okiratokkal felszerelve, f . évi december hó 5-ig 
a főgimnázium igazgatójához küldjék be (Deák-tér). 

A megválasztott tanár az 1897. évi február l - j én 
tartozik hivatalba lépni. 

Budapest, 1896. nov. 10. 
Góbi Imre, Dr. Wagner Géza, 

igazgató. 1—2 első isk. felügyelő. 
VNYOMDÁ.IA BUDAPHSTRN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

A párbérrendszer reformjához. 
Nem mondok semmi különöset azzal, ha 

állítom, hogy a lelkészi működés sikeressége 
nem csupán a lelkész egyéni képességeitől függ, 
hanem azon viszonyoktól is, a melyek közt ő 
maga él és működik. Ha valamelyik lelkósztár-
sunk abban a kedvező helyzetben van, hogy biz-
tos az existentiája, fixum fizetést élvez, egyháza 
kellő rendben áll s nincs a híveivel semmi oly 
érintkezése, a mi azokat ő tőle idegeníthetnó: 
már az ilyen lelkésztársunk bár kevesebb tehet-
ségekkel volna is elbocsátva, nem tudom elkép-
zelni, miért ne lehetne ő neki a hivatalához 
kedve, lelkesiiltsége, őszinte jóakarata; és a kinél 
ezek megvannak, ismét bajos elképzelni, miért 
ne fakadhatna ezek nyomában őnála az evan-
gelisatio jelszava alatt kivánt minden üdvös lehe-
tőség: családok látogatása, felolvasások tartása, 
ifjabbak vallásos oktatása, jó könyvek terjesztése, 
irodalmi működés, egyszóval minden, a mi a 
talentumok mértéke szerint kitől kitől telhetik. 
Ellenben ha a lelkésznek folyvást a megélhetés 
gondjaival s teendőivel kell küzködnie, ha csa-
ládja fentarthatásáórt, társadalmi kötelezettségei 
teljesítóseért idejét a gazdálkodás és világfutás 
emésztik fel, vagy ha híveivel már állásánál fogva 
oly érintkezése van, mely azokra nézve nem 
megnyerő, hanem idegenítő: hiába ekkor a leg-
őszintébb jóakarat, hiába a kiváló képességek, 
a mik különben rész szerint szoktak adatni, az 
önfentartás gondjaival, ezerféle bajaival vesződve 
nincs elég ideje, sem alkalmas lelki állapota arra, 
hogy lelkészi hivatásának mezején önodaadás-
sal működjék; megtesz ebből annyit, a mennyit 
megtehet, a mennyivel a nagyobb bajt elkerül-
heti; vagy ha hívei hozzá idegenek lévén, veti 
is a mezőn a jó magot, köves földbe hull az, 
és a kikelése felette bizonytalan. 

Már peclig van a mi reformált egyházunk-
nak országszerte több helyeken olyan szervez-

kedése, mely az evangelizáló tevékenységnek, 
úgyszinte a lelkész életnyugalmának s a hívei-
vel való kellő jó viszonynak nem kicsinylendő 
ellensége, mely ha a keletkezése idején jónak 
bizonyult is, de ma már a változott viszonyok 
közé nem illő intézmény; ez pedig nem más, 
mint a párbér- vagy lukmafizetósi rendszer, 
mely szerint a lelkész a hivatal illetményeit tete-
mes részben a fizető pároktól közvetlenül kapja, 
s azok nem vagyoni képesség után, hanem sze-
mély után vannak az egyház tagjaira kivetve. 
A mai időben ne legyen a lelkészi működésnek 
egyób akadálya, mint csak ez az egy : ez maga 
is elegendő arra, hogy még a legjobb akaratot 
is megbénítsa, egyszersmind oly faja ez a lelki-
pásztor és nyáj egymással való érintkezésének, 
mely a lelkek táplálásához kellő jó viszonyt, a 
kölcsönös bizalmat nemhogy élesztené, nevelné, 
sőt inkább gyökerestől irtogatja. 

Igenis azt állítom, hogy a párbérfizetés-rencl-
szer ma már a lelkész existentiájának kész nyo-
morgatója, s következményeiben a szeretet nagy 
törvényének, melyet a templomban hirdetni kell, 
szinte meghazudtolója. Es hogy a mit állítok, azt 
bizonyítsam is, ime itt van bizonyító példának 
a felső-baranyai papság helyzete, kiknek fizetése 
nagyobb részben a párbór-rendszerre van ala-
pítva. Több-kevesebb hűséggel minden felső-
baranyai pap nevében beszélek, sőt minden pár-
bérfizetésű pap helyzetét rajzolom, midőn e végre 
a magamét fogom felmutatni, ez levén az a model, 
a mit a rajzolandó képhez legjobban ismerek. 
Tehát az én fizetésem földjövedelemben, tűzifa-
átalányban ós párbórfizetésben papiroson fel-
számítható úgy közel 800 frtra, a miből a föld-
jövedelem a biztos faátalánynyal együtt megér 
250 frtot, a többi 550 frt érték pedig búza, bor, 
kukorica és sódar párbérre esik. Csakogy ez a 
párbérjövedelem, ennek beszedése, ez ám mai 
napság az oly valami, a miről »difficile est 
satiram non scribere«. Ez az a fizetésmód, mely-



ről a felső-baranyai esperes épen e folyó évi 
egyházmegyei gyűlésen a jelentésében ezeket 
mondja : »a természeti és gazdasági nyomasztó hely-
zet s az államfentartó súlyos terheltetések alatt 
nyögő nép súlyosnak érzi, találja, s ha lehetne, tőle 
menekülni óhajtana. Ez irány a lukma-rendszer 
féntartását hova-tovább lehetetlenné, az egyházi hiva-
talnokok helyzetét pedig tarthatatlanná és tűrhetet-
lenné teszi. (Egyházmegyei jkönyv 12-ik lap:)«. 
Bizony tarthatatlanná és tűrhetetlenné! íme a 
pároktól járó borlukma-fizetésem az én 800 frt 
értékű conventiómban 250 frtot képvisel, s e 
párbór befizetésének már most elmúlott az ideje, 
de ilyet a filoxera pusztítás miatt ez idén ter-
mészetben 94 pár közül már csak egy pár után 
kaptam, négy pár fizette meg pénzül, hat pedig 
szolgálatban, eddig tehát összesen 11 pár, s a 
mult évi tapasztalásom után nem lehet kilátá-
som arra, hogy békés úton a pároknak fele meg-
fizesse. A pár-buzafizetés ideje még előbb elmú-
lott, a mi eléggé termett is, de még ezzel is 
vissza van a 94 bői 20 pár, a kiknek nagyobb 
részéről már úgy látszik, hogy executio nélkül 
nem is akarnak a fizetésre gondolni. Es a mi 
az ily hátralékokból a conventio év végóig még 
be jön is, az nem egyszerre foly be,„hanem csak 
mintegy csepeg, alkalmilag esetenkint, rendetlen 
időközökben, s ekkor is különféle alakban, vagy 
valami másféle terményben, vagy olykor pénz 
értékében, legtöbbnyire pedig apró-cseprő szol-
gálatokban. Az ilyen törlesztésekért aztán min-
den egyessel külön bajoskodni, azokat számon 
tartani már maga eléggé bosszantó. De miután 
vesződtem is velük, ezeket a házi költségirány-
zatomba beosztani akkor sem tudom s értékük-
nek valami szembetűnő láttatja alig van. Kérd-
hetné valaki, hogy miért az ily törlesztéseket 
elfogadni? Pedig hát csak azért, mert ha vissza-
utasítom, igen könnyen meglehet, hogy a veszendő 
fejszének még a nyele sem fordul meg. Röviden 
szólva, még az ilyen törlesztésmóddal is az ösz-
szes buza, bor s egyéb párbér conventiómnak 
legalább egyharmad része a befizetési év végén 
kinn marad, a mi megfelel 180 frtnak. így hát 
a papíron figuráló 800 frt értékű fizetésem helyett 
van énnekem minden valószínűséggel csak 620 fo-
rintom. Már pedig ebből a különféle alakban, 
rendetlenül, csurogva-csepegve bejött 620 írt-
ból kell nekem több tagból álló családommal 
együtt papi állásomhoz méltóan megélnem, egy 
leány cselédet 3 frt 50 krjával havonként fizet-
nem s tartanom; az állami és községi adómat 
fizetnem, az országos gyámpénztárat nem is 800 frt 
után, hanem az elhibázott számítás szerint 1023 frt 
után szinte fizetnem, a mi kis adósságom van, 
azt is törlesztenem. Ebből a fizetésből kellett 

volna mint magyar hazafinak, sőt mint nemze-
tem múltját ismerő és tisztelni tudó intelligens 
embernek az ezredévi kiállítást megtekintenem, 
de hát itthon maradtam. 

Azonban még ez sem teljes képe a hely-
zetnek. Hozzá kell tennem, hogy az átalános 
baranyai tünet szerint a fizető párok száma év-
ről-évre fogy; a kik megmaradnak, azok is az 
ismert gazdasági viszonyok miatt mindinkább 
szegényecinek, a honnan aztán önként követke-
zik, hogy ezzel együtt még a papíron figuráló 
800 frt érték is folyvást kevesebb, a hátralékok 
pedig ép úgy szaporodnak ; nemkülönben az is 
következik, hogy a sötét jelennél még sötétebb 
a jövő. Itt az állam által tervezett segélyezési 
modort nem lehet számba venni Már az ilyen 
helyzet és kilátás nem kevéssé ösztönöz engem 
arra, hogy a mi a fizetésemből év végéig hátra-
lékképen kinnmarad, mint említém, ez idő sze-
rint contempiálva mintegy 180 fori n fc, azt majd 
a mennyire lehetséges, végrehajtás útján szorít-
sam ós szedessem be. Ez nekem fizetésem is, 
meg szükségem is van rá, sőt ha követelés nél-
kül hagynám, az amúgy is szaporodó fizetni nem 
akarást még inkább nevelném. A hátralékok fele 
a megelőző végrehajtásból ítélve még így is oda 
vesz, vagy mint behajthatatlan tartozás törölte-
tik, már pedig, mint a fentebb említett esperesi 
je lentós folytat ja : »az ily tartozások törlése egyenlő 
a fizetés egy részének teljes törlésével, nemcsak, ha-
nem mint a megindult lavina nő, gyarapodik s 
romlást hagyva maga után, ki tudná hol fog meg-
állapodni?« (Egyházm. jkv 12-ik lap.) Másfelől 
meg az ily állapotok által erősen vagyok utalva 
arra is, hogy a földjövedelmezóst minél jobban 
kihasználjam, a honnan a kezemen levő kótne-
gyecl telek munkáltatása nem sokkal kevesebb 
gondot ós időveszteséget okoz nekem, mint egy 
ugyanannyival bíró földmíves gazdának. Tehát : 
a párbérfizetósem nagy részének apró-cseprő 
törlesztésekben, különféle alakban, hol ekkor, 
hol akkor csepegóse, még így is azok jó részé-
nek kinnmaradása, az ily rendetlen fizetések ke-
zelése, számontartása, a végrehajtatással való nem 
csekély vesződség, gazdálkodási gondok és teen-
dők, melyekhez még családi bajok is járulhat-
nak: ily viszonyok között ki meri azt én tőlem 
rossz néven venni, ha én a lelkészi hivatalomat 
csak úgy szolgálom, a mint azt az önfentartási 
kötelességeim mellett tehetem? Evangelisatió, 
családok látogatása, felolvasások tartása, ismétlő 
iskolások vallásos oktatása, jó könyvek árulga-
tása s több effélék mind igen szép dolgok, hanem 
az existálhatás ós ennek gondjai mégis nagyob-
bak ós előbb valók, mert természeti szüksé-
gességek. S nem történeti tóny-e az, hogy az 



elfáradt, inségeskedő keresztes hadsereggel Pa-
laestina szent földjét még a lánglelkesültségű 
remete Péterek és Balduinok sem bírták állan-
dóan elfoglalni! 

De ha a párbér-rendszer nagy akadály a 
papra nézve az evangelisatio magvainak hinté-
sében, nem kisebb akadály az a hívekre nézve 
a hintett magok befogadásában. A fixum fize-
téses helyeken, hol a lelkész az illetményeit nem 
az egyesektől, hanem az egyház magtárjából 
vagy pénztárából húzza, ha az ily helyeken végre-
hajtás éri az egyház tagjait, a lelkész csak úgy 
tűnik fel az azt szenvedők előtt, mint a ki csak 
a jó rendtartás érdekében, a presbyterium inté-
zéséből cselekszik. De már a párbér-rendszerben, 
hol a lelkész illetményeit közvetlenül az egye-
sektől kapja, már itt az ő hátralékainak exe-
quáltatása őt egész más színben mutatja, szívtelen 
nadálynak tünteti fel, ki a szeretetet csak a 
templomban hirdeti, azonkívül pedig ellensége 
a népnek. Igenis, a párbér-renclszerben a papi 
hátralékok exequáltatásának ódiuma csaknem 
magára a papra nehezül; én legalább ezt a 
saját tapasztalatomból így tudom. Míg új pap 
voltam, s az exequáltatást egy pár évig elbírtam 
kerülni: a hallgatóim templomlátogatása, irántam 
való tisztessógtudása, jóakaratú szavaim figye 
lembevétele ellen nem lehetett kifogásom, s ha 
többeknek fizetni nem ak arasa felett is elbírtam 
volna tekinteni, bizonyosan most is így volna. 
Már most azonban, miután társadalmi állásom-
hoz képest a kor igényeitől messze elmaradni 
nem akarva, családos ember létemre s a köte-
lességszerű rendtartás tekintetéből is a fizeté-
semért a megadni vonakodókra egyszer-kétszer 
végrehajtót hoztam: már most — mi tagadás 
benne — sokak részéről vége van irántam a 
nyájaskodásnak, megtépve a lelkiatyaság nytu-
busa ; az ilyenek közül többen a templomból el-
maradnak ; ha ügyem vagy beszédem van velük, 
lehetetlen észre nem vennem, hogy hidegek, 
zárkózottak, dacolásra hajlandók. Ezeknek meg-
nyeresére volna ugyan egy biztos mód, a mit 
bármely lelkész is meg tudna tenni, ha ugyan 
a rendtartási ós személyes érdekeivel nem ellen-
keznék1. egyszerűen elengedni nekik a lukma-
tartozást st azt soha nem követelni. De hogy 
puszta szóval, vagy evangelizáló cirógatással bírja 
őket valaki nemcsak fizetésre, hanem még a 
hozzávaló simulásra is, ehhez csekély vélemé-
nyem szerint legalább is oly tehetség kellene 
a mi ritkaság, vagy unicum számba megy. A 
rendszerjavítás akarása nélkül csak épen egyéni 
tulajdonoktól várni az evangelizálást s e téren 
a sikerességet: majdnem olyanforma óhajtásnak 
látszik, mintha valaki például úgy várná az iro-

dalom virágzását, hogy annak minden munkása 
Jókai vagy Petőfi tehetségével bírjon. Es ismételni 
kívánom, hogy a párbérrel hátralékban maradók 
a mi Baranyánkban nem fogynak, hanem ijesztő 
mérvben szaporodnak, a mivel aztán nő és erő-
södik mintegy a válaszfal is, a mi a lelkészt és 
híveinek mindig nagyobbodó hátralékos számát 
egymástól természetes következetességgel elzárja. 

Egyfelől hát a lelkésznek mind mostohábbá 
váló helyzete, ebből származó lekötöttsége; más-
felől a gyülekezet folyvást szaporodó vészének 
kénytelen zaklattatása s e miatt egyháztól és lel-
késztől való elhidegülése: már ezekben oly két 
főakadály áll az evangelizálás útjában, melyek-
nek rendszerváltoztatás nélküli elhárítása szintén 
a lehetetlenséggel határos, s e téren a sikerte-
lenségért csak magát a lelkészt vádolni nem 
egyébnek látszik a viszonyok nem ismerésénél, 
vagy azoknak számításon kívül hagyásánál. Oly 
két főakadály, mikkel y>Az intensiv keresztyén 
munkásság apologiája«. című cikknek jónevű írója 
sem számolt. (Lásd e Lap 1896. évi 43-ik szá-
mában. 

De hát épen nem volna-e mód, melylyel 
ez akadályok elháríthatok lennének? Es nem 
kötelessége e minden lelkésznek az ily módokat 
keresni úgy a saját existálhatása, mint a maga-
sabb ügy érdekében? Sőt nem az evangelizálás 
szolgálata-e már az is, ha valaki az ily módokat 
őszintén keresi? Én is gondolkoztam már ilye-
nen, s csak kötelességet vélek teljesíteni, midőn 
azt főbb vonásaiban előadom, s annak eszméjét 
megpendíteni bátorkodom. Ugyanis, ha az állam 
bennünket segélyezni akar, és ez a segélyezés 
a valódi célját, a lelkészi fizetések biztosítását 
bizonyos összegig, 600, illetve 800 frtig el akarja 
érni : akkor ennek úgy kellene lenni, hogy a 
mely lelkésznek a fizetése papíron megéri a 
minimum 600 vagy 800 frtot, az valóban meg 
is legyen. Ez pedig a párbérfizetés-rendszerben 
úgy lehet' meg bizonyosan, ha pl. én a 180 frt 
fizetés-hátralékom kimutatását valamely egyház-
hatósági hivatalnak beadom; az a kimutatott 
hátralék-összeget nekem az állam által adandó 
segélyezési alapból készpénzzel kifizeti; az adó-
saimmal peclig ő bánjék, ezektől ő szedesse a 
a hátralékokat úgy, a hogy jónak látja a segé-
lyezési alap kasszája részére, az én veszteségem 
nélkül. Akárki mit beszéljen is, ez az osztó 
igazság, s ha a lelkészi fizetéseknek bizonyos 
összegig való biztosítása a szép szónál több is 
akar lenni, azt csak valami efféle módon lehet 
elérni, A lelkészeket és presbyteriumokat fele-
lősség terhe alatt lehetne kötelezni arra, hogy 
a lelkészi fizetés-hátralékokat minden évben záros 
határidő alatt beadni tartoznak. így aztán a 



fizetni vonakodó egyháztagok ódiuma nem irá-
nyulhatna a lelkész ellen. Másfelől pedig a lel-
kész minimuma valóban és komolyan lévén biz-
tosítva: a lelkészi hivatalviselés a párbór-rend-
szerben is megnyerné a sikeres működhetósre 
oly igen szükséges nyugalmasságot. Az egyház-
megyék szervezetében lehetne valamely hivatal-
közeg, a ki a segélyezést közvetítené, ugyanennek 
lenne teendője az évenkénti hátralék-kimutatá-
sokat bekövetelni, valamint azokat az állam-
közegekkel is végrehajtatni. 

Talán nem volna az nagy csuda, ha az el-
hatalmazott nyomasztó viszonyok súlya alatt 
most olyanok találnák meg a kisegítő eszmét, 
a kiket annak keresésére a szükség kényszerít. 
Vajha születnének és teremnének hát az eszmék 
minél többnél, s azok között győzne a minél 
jobb! Itt az ideje, hogy reformáltassók ez az in-
tézmény is! 

Myrtill. 

A lelkészek pastorális magatartása a 
vegyes házasságokkal szemben. 

Felolvastatott a dunamelléki egyházkerület október 17-iki 
egyházi értekezletén. 

II. 
Az optimisták, a könnyedebb kedélyek részéről már 

az egyházpolitikai harcok idején felhangzott s azóta is 
többször hallható e tárgy felől a bátorító szóza t : »alios 
jam nos vidimus ventos!* Igen, láttunk, állottunk is ki 
már nagyobb viharokat . De ne feledjük, hogy azok a 
viharok vértanukat támasztottak. A vértanuk kifolyt vér-
cseppjei pedig mindig ú jabb vértanuságra képes, buzgó 
lelkek, hithősök elhintett termékeny magvai. Ne feledjük, 
hogy akkor a vallás, a hit, az egyház volt az emberiség 
éltető lelke; megtartó, nevelő, tökéletesítő hata lma s hogy 
az a hit és hitbuzgóság híveinkben ma már nagyon alá 
szállott, felette gyenge lábon áll s ez épen egyik forrása 
bajainknak. Szerencse, hogy erről az ú jabb szélről tudjuk, 
honnan fut s hová megyen s vele szemben tudjuk, mely 
i rányba kell fordítani erős vásznakból készítendő vitor-
láinkat. 

A theoria embere pedig azzal vigasztalja magát, 
hogy a kalvinizmusnak nem is célja a tömegekre hatás . 
Egyházunknak egyénekre van szüksége ; mély lelki tar ta-
lommal, kidomborodó, jellegzetes, erős vonásokkal bíró 
egyénekre, hogy ezek legyenek aztán az egyház egyete-
mének erjesztő kovászai. Optimisták és theoria emberei, 
én pedig azt mondom ti nektek, hogy nem életerős, nem 
fejlődésre hivatott elv az, mely csak belferjileg s nem 
egyszersmind külterjileg is igyekszik hatni s a kegyelem 
istene ez üdvre nemcsak az egyeseket, de a tömegeket 
is választotta. Nagyobb számból nyerhetünk megfelelő 
a rányban nagyobb s értékesebb béltartalmat is. Minden, 

a mi él, annak fejlődni, növekedni s épen egv oly intéz-
ménynek, mint az egyház s épen a kálvinista egyház, 
számban is gyarapodni kell, mert csak ez létének biztos 
alapja, boldogulásának biztos záloga. Ne feledje azért a 
kálvinista pap, hogy ő a legszentebb, legnemesebb emberi 
jogok előharcosa, Isten ügyének előmozdítója; hogy Krisz-
tus katonája s Isten országa terjesztésének hivatásszerű, 
első rendű munkása . Ne feledje, hogy az ő egyháza a 
legszentebb emberi jogok, a legmagasztosabb emberi érde-
kek letéteményese : a fölvilágosultság. a legmélyebb böl-
cseség t á r h á z a ; a legszentebb ész, erkölcsi és üdvigaz-
ságok kimeríthetetlen kincstára. Ne feledje, hogy midőn 
a reá bizott girákkal, talentumokkal híven sáfárkodik; 
mikor azokat nemcsak egyeseknek, de az egész emberi-
ségnek minél gazdagabb mértékben nyújt ja át és osztja 
k i : ugyanakkor az emberiség legdrágább, legmagaszto-
sabb érdekeit, legszentebb jogait mozdítja elő s ugyanakkor 
az evangeliumi szabadság, egyenlőség és testvériség leg-
hívebb és leglelkesebb apostolaként tűnik fei! 

Sohasem tudnám azért bármelyik, tőlem, egyházam-
tól távozó, még a legnagyobb erkölcstelenségben, hitkö-
zönyben élő hívőnkre is távozásakor a gyakorta hallható 
közmondást a mily naivul, ép oly tévesen alkalmazni, 
hogy: »hullik a férgese!* S nekem fülembe zeng az 
írás szózata: »Ha én mondándom a hitet lennek: Halállal 
halsz meg ; és te őtet meg nem inted, és nem szólasz 
neki intvén őtet, hogy a hitetlen az ő istentelen utairól 
eltávozzék, hogy él jen: az a hitetlen meghal az ő álnok-
ságában, de az Ő vérét a te kezedből kivánom meg« 
(Ezek. III, 18.). Igen, mi a reánk bizatott nvájért felelni 
t a r tozunk; nem szabad abból vagy egyet is a kívül les-
kelődő rókák és farkasok martalékául engednünk, sőt 
ra j ta kell lennünk, hogy egyházunk tagjait necsak meg-
tartsuk, de számukat , épen a vegyes házasságok által, 
minél inkább szaporítsuk. Örök szégyen lenne korunknak, 
korunk protestáns lelkipásztorainak, ha egy szabadabb 
levegő s jobb viszonyok után vágyakozó késő nemzedék 
minket vádolna a mult idők mulasztásaiért s ránk szórná 
egy még mostohább idő kegyetlen vádjait. Félő pedig, 
hogy ha mi is hadsorokba nem ál lanánk, számban és 
erőben megfogyatkozva lépjük át csak egy fél század nem 
épen távol eső küszöbét. 

Nem szabad tehát nekünk egyetlen egy református 
félt sem vegyesházasságba úgy bocsátanunk, hogy előbb 
ne igyekeztünk volna rábírni arra, hogy minden szüle-
tendő gyermekét anyaszentegyházunk s abban az emberi-
ség szine-java számára neveltesse fel. A kísérletet leg-
alább feltétlenül, kivétel nélkül, minden esetben meg kell 
tennünk, Meg, még legnagyobb gyülekezeteinkben is, még 
ott is, hol egyházunk a többiek felett túlnyomó lélek-
számmal bír, vagy a hol csupán reformátusok laknak is. 
Ha siker mutatkozik, annál j o b b : Istennek adjunk érte 
hálát. Ha tervünk nem sikerül, arról sem tehetünk, de 
legalább lelkiismeretünket megnyugtatjuk s eleget teszünk 
az írás p a r a n c s á n a k : »Te pedig, ha meginted a hitetlent, 
és meg nem térend az Ő hitetlenségéből, és az Ő isten-



telen utáról : az, az ő álnokságában hal meg. de te a te 
lelkedet megmentetted« (Ezek. I I I , 19.). 

Rajta kell azonban lennünk, hogy tervünk sikerül-
jön. Természetes, hogy e gyógyító munka s gyógyulási 
folyamat csak ritkán a pillanat müve. Biztos kezekkel, 
biztos tervekkel csak hosszas előkészítő munka után dol-
gozhatunk. Nem szabad visszariadnunk a nehézségektől, 
nem még ama lelketlenségektől sem, melyekkel e proces-
sus a vegyes házasfelekre jár. Jobb előbb átesniök annak 
kellemetlenségein, mint egész éltükön át érezniök azokat. 

Négy pontban szólhatok a gyógyszerekről s azok 
alkalmazásáról. 

Törekedjünk mindenek felett minél mélyre hatóbb, 
minél tartalmasabb, minél evangeliumszerübb igehirdetésre. 
Óvakodjunk mindenek felett a túlhajtott prot. Iiberalismus-
tól. Azt értem ez alatt, hogy ne vigyük szabadelvüségün-
ket a katbedrákban ez után annyira, mint eddig tettük 
akkor, mikor saját hitünkről a templomi szószékben magunk 
elismertük, hogy a mi vallásunk nem a legtökéletesebb 
vallás, a mi hitünk nem a legtökéletesebb hit. Igen, áll 
ez absolut értelemben, mert hisz mi van az emberek között, 
a mi tökéletes ? Relatíve azonban nem! Igenis, relatíve 
az összes meglévő hitrendszerek között a mi hitünk, 
a mi vallásunk a legtökéletesebb, olyan, a melynél jobb, 
szentebb, felségesebb, dicsőbb, igazabb még e világ-
nak nem adatott. S ha így beszélünk, akkor feltétlen 
liberalismusunkat majd nem érti, s magyarázza félre a 
nép ; akkor majd konvertálását nem indokolja ama naiv 
és gyenge észjárással, hogy minden vallás egyforma; egyik 
hit olyan, mint a másik s mindenik kebelén egyformán 
lehet üdvözölni! Ki nem látja be, hogy nagy ellenfelünk 
kezeiben híveinek megtartására leghatalmasabb eszközök 
épen azok az örökös dicsérő, soha meg nem szűnő hang-
zatos szólamok, melyeket saját hitük, vallásuk magaszta-
lására szünet nélkül zengenek. Minden absolut igazság 
magas a nrpnek; minden túlhajtott szabadelvűség árt 
neki s a legnagyobb igazságokat is csak »cum grano salis* 
veheti be s emésztheti meg. S a magyar nép szabadság-
szeretetére ha nem feltétlenül áll is Kolonics érsek híres 
mondása, hogy a magyar nép: »jugi inpatiens, libertatis 
incapax« valljuk be azonban, hogy így szólván, nem is 
egészen tévedett. Korlátok, határok között tudja megemész-
teni a nép még az igét is s fordítani valóban lelke javára. 
Nem! Ne vigyük túlságba liberalismusunkat s maradjunk 
meg a hasznos középúton egyházunk j avá ra ! 

És hogy valóban jó orvos legyen, gyakorolja a kálvi-
nista pap lelkiismeretesen a belmissziót. Legyen: ^minden 
mindenekben*. Gyakorolja annak minden ágát. Ha népe 
talán ma az egyikre ráunt, vegye elő másik részét. Ha 
egyik oldalát e munkájának meg nem értené, vegye elő 
a másikat. Terjeszsze a vallásos iratokat. Tartson össze-
jöveteleket, felolvasásokat. Tanítsa az iskolában a hittant, 
vezesse a konfirmándusok oktatását. Kezdje meg az evan-
géliumi élő szeretet látható, jótékony munkáját. Gyako-
rolja s tanítsa népét is gyakorolni, sőt gyakoroltassa vele 
a könyörülő szeretet műveit. Alapítson kór-, szegény-, árva 

házaka t ; alapítson közművelődési, betegsegélyző, iszákos-
ságtól óvó, Thabitha-, Lorántffy Zsuzsánna- és ifjúsági egye-
sületeket úgy, a mint lehet s annyiban, a mennyiben az 
adott viszonyok megengedik, de tegyen valamit, necsak 
beszéljen. Hitünk necsak a levegőben elhangzó imában, 
énekben, predikálásban s annak hallgatásában, de életünk-
ben és híveink életében is nyilvánuljon. Sziveink érzel-
meit, lelkünk meggyőződéseit vigyük át az életbe az adott 
viszonyok között a lehető legnagyobbb mértékben Vonja 
munkakörébe a világi elemet, a nőket is : mondja nekik 
bizonyíthassa be életükkel, evangelizáló munkájukkal, hogy 
íme ti is : »választott nemzetség, királyi papság, szent 
nép vagytok ' . Akkor, ha majd látja az a nép, hogy az 
evangeliumi szeretet művei a mi egyházunkban is virá-
gozhatnak; ha meggyőződik róla, hogy a mi hitünk meg-
becsülhetetlen s minden más felett kimérhetetlen magasan 
álló benső lelki tartalmának milyen müvek felelnek meg; 
hogy még a könyörületnek ezen művei is a mi tökéle-
tesebb hitrendszerünknek megfelelően a pápás egyházéinál 
mennyivel különb s mennyivel gazdagabb lelki és anyagi 
javak megszerzésére képesítenek: akkor nem hihetem, hogy 
akadjon ember, ki tőlünk elkivánkozzék; akkor nem hihe-
tem, hogy épen a vegyesházasságok útján egyházunk 
lélekszáma benső lelki tartalomban s külső népszaporu-
latban is boldogabb jövő s biztosabb gyarapodás előtt ne 
álljon. 

Ne mulaszszuk el mindenek felett, hogy házasságra 
lépő hitfeleinkkel, kivált a vegyesházasságra lépőkkel, 
kivétel nélkül szóba ne álljunk már csak azért is, hogy 
megelőzzük a pápista papot. 

Mivel az új házassági törvény szerint az egyházi 
hirdetés nem kötelező, annak többé semmi joghatálya 
nincs, tapasztalatom, hogy úgy a nép, mint a lelkészek 
közül sokan hajlandók azt elmulasztani. Pedig ez valóban 
kipótolhatatlan, helyrehozhatatlan tévedés épen most, mi-
kor, ha sikerül minden esetleg születhető gyermeket egy-
házunk részére biztosítanunk, a leendő szülőknek erről 
szóló s közjegyző előtt kötött egyességét még a polgári 
kötés előtt kell az állami anyakönyvvezetőnek bejegyzés 
végett felmutatniok. Előttem nem jelenhetnek meg úgy 
vegyesházasságra lépendő felek, hogy meg ne kisértsem 
minden születendő gyermeküket velük egyházunk részére 
biztosíttatni. Csupán szerény nézetem kézzelfogható indo-
kolásául említem fel, hogy ezt tenni legszentebb köteles-
ségünk, mert ez a munkánk nem hiába való. Hódíthatnak 
tőlünk a pápás atyafiak, de hogy ily módon mi is hódít-
hatunk : az is bizonyos. Nem egy r. kath. vőlegényt s 
menyasszonyt sikerült megnyernem egyházunk részére. 
Még azt is kérem tőlük ilyenkor, hogy mutassák fel, hozzák 
be az egyházunk javára kötött közjegyzői megegyezést. 
S nem egy volt a kezemben, mely e téren való kötelesség-
tudásomnak egyetlen méltó jutalma lőn. Míg e felolvasást 
írtam, addig is egyik esetben egy kath. vőlegényt sikerült 
megnyernem. Igaz, hogy ugyanezen idő alatt két intelli-
gens menyasszony s egy vőlegény a nép köréből, minden 
jó igyekezetem mellett is, elhagyta egyházunkat. Én pedig 



buzgón kérem az Istent, hogy e nemű munkámban ne 
engedjen lankadnom s segítse minél többre igyekvésemet! 

Ám ez bármelyőnknél is nem minden fáradság s 
nem minden céltudatos törekvés nélkül való munka. 
Mennyi szeretettel, mennyi jóakarattal kell figyelmeztetni 
a gyenge felt, hogy ne hagyja magát a pápista pap által 
eltántorítani. Elmondok én annak a református vőlegény-
nek egyházáról minden szépet, minden jót. Elmondom, 
hogy oly híven egyik egyház sem hirdeti a Krisztus evan-
géliumát, mint a mienk; elmondom, hogy egyik egyház-
nak sincs oly magasztos tantar talma, mint a mienknek; 
elmondom, hogy a mi egyházunk jogokat ad a népnek, 
hogy a mi egyházunk alkotmánya a legtisztább és leg-
nemesebb demokra t i a ; hogy itt minden törvényhozás, 
kormányzat , közigazgatás szabad népképviseleten alapul; 
hogy itt minden jog forrása a nép, a gyülekezet; amott 
pedig a pápa ; hogy ott minden jog és hatalom csak a pápa 
kezében összpontosul, a nép kezében pedig semmi, csak 
a kötelesség! Elmondom a menyasszonyoknak, hogy az 
anyától nemcsak első testi, de első lelki táplálatát is szívja 
a gyermek ; hogy az anya annak legközelebbi, legelső és 
legközvetlenebb nevelője. Elmondom nekik egyházunknak 
lélekemelő történetét vértanúink, gályarabjaink érettünk 
esett szenvedéseit ; az üldöztetések, a magasztos szabad-
ságharcok történetét, melyeket mind anyaszentegyházunk 
jövőjéért folytattak s állottak ki hitbuzgó őseink. Hivat-
kozom a konfirmációnál tett fogadásaikra s ha egyszer 
nincs is hatása munkánknak , máskor van. Máskor meg 
ők, önként választják a legjobbat. Önként akad, mind a 
két nemen, nem egy református s nem egy róm. kath. 
fél, ki kész szívvel ragaszkodik ref. anyaszentegyházunk-
hoz ; annak javáért mindent megtenni kész s őszinte szív-
vel adja hozzánk, még a róm. kath fél is, esetleg szület-
hető gyermekeit. 

S még így, ha csupán annyit tennénk: még mindig 
nem tettünk meg mindent. Legyen ezen felül a kálvinista 
pap ,akár csak egy erdélyi szász: »prudens ac circumspectus> : 

Igyekezzék lehető szívélyes viszonyba lépni az illetékes 
polgári anyakönyvvezetővel. S e viszonyt gondos kezek-
kel ápolja, tar tsa fenn s igyekezzék minél bensőbbé, minél 
őszintébbé tenni. Egy ügyünkkel s velünk nem rokonszen-
vező, esetleg más vallású anyakönyvvezető a mily sokat 
á r t ha t : egy velünk jó viszonyban levő polgári tisztviselő 
épen annyit használhat egyházunk érdekének. Tapasztal-
tam, hogy hivatását nem mindenik anyakönyvvezető képes 
kellő tárgyilagossággal végezni; még a törvény utasítását 
sem mindig tar t ja meg, a mennyiben tán szánszándékkal 
kerülteti el híveinkkel az egyházi hirdetésre, vagy épen az 
esküvésre való jelentkezést. Hogy ilyenkor esetleg mennyit 
veszthetünk, erről nagyon könnyű meggyőződést nyernünk. 
Személyes érintkezéssel a velük való jó viszonyban pedig 
mindent egyházunk javára fordíthatunk. 

* * 
* 

lm, ily szempontok, elvek megtartásával vélem én 
híveinket összetartani s egyházunk érdekeit megóvni. Ám 
a mi hivatásunk nem csupán a megtartás, de híveink szá-

mának a vegyesházasságok által is minél inkább növe-
lése. Nem volna szabad azokban egy hívünknek sem elesni. 
Hogy megtarthassuk őket kivétel nélkül, sőt más egyházak 
tagjait is érdekeinknek megnyerhessük: igehirdetés, bei-
misszió, egyházi hirdetés előtt velük való érintkezés s a 
polgári anyakönyvvezetővel való szívélyes jó viszony fen-
tar tása által jó messziről kell megkezdenünk az összetar-
tás és egyházépítés nagy munkáját , hogy a jövőben annyi 
ellenség: pápás egyház, szekták hódítása s vegyesházassá-
gok ellen ne legyen panaszunk. 

S bár munkánk néha néha még így is siker nélkül 
járhat , nekünk, mélyen tisztelt értekezlet, mégis az imént 
szerény nézetemmel hangsúlyozott elvek szerint, egységes 
tervekkel munkálkodnunk kell, fáradságot kímélnünk, csüg-
gedést ismernünk nem szabad, hogy ha még ily munka 
után is el kell veszítenünk olykor-olykor egy-egy lelket, 
akkor is önérzettel hangoztathassuk ez apostolnak lelki-
ismeretünkben visszhangzó szóza tá t : »semmivel nem gon-
dolok, az én életem is nekem nem drága, csak elvégez-
hessem örömmel az én futásomat, és a szolgálatot, melyet 
vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten 
kegyelmének evangéliumáról* (Csel. X X , 24) . S ha majd 
eljő a háznak ura, a mi idvességünk és egyházunk feje-
delme és minket, hűségre törekvő sáfárait , egykor ítéletre, 
feleletre von, Krisztus Urunk ő szent felségének és nyugodt 
lélekkel ezt mondhassuk : »ímhol vágynák uram, a kiket 
reám bíztál ; miat tam közülök egy is el nem veszett!* 

Fábián Dénes, 
ev. reform, segédlelkész. 

T Á R C A . 

Bensőn, a volt eanterbury-i érsek. 
A nemrégiben oly hirtelen és váratlanul elhunyt 

canterbury-i érsekről, Anglia prímásáról, dr. Bensőn Wbi te 
Edwardról óhaj tunk itt megemlékezni. Csak mellékesen em-
lítjük föl, a mit e Lap olvasói úgyis tudnak, hogy a ki-
tűnő egyházfő irlandi útjából visszatérve Harvardenben, 
barát ját , az öreg Gladstonet meglátogatandó megállapo-
dott. És itt október 11-én, vasárnap a templomban az 
isteni tisztelet végeztével hirtelen meghalt . Mint mondják, 
a túlfeszített munkásság következtében szívszélhűdés érte. 
A mit még a szegény üldözött örmények szenvedései fölött 
való fájdalma, aggodalma is elősegített. 

Az elhunyt primás élettörténete fölöttébb tanulsá-
gos. Mert önerejéből küzdötte föl magát alacsony sorsból 
a r ra a fényes polcra. Bár egyházának főpapjai egyben-
másban felülmúlták őt, jde azért mégis oly egyéniség 
vala, hogy bármely egyház is büszke lehetne rá. Nem 
volt ugyan oly államférfiúi képesség, mint elődje Tait 
érsek. Nem rendelkezett oly nagy theologiai tanultsággal, 
mint Lightfoot, sem oly lebilincselő ékesszólással, mint 
Wilberforce. Ámde mégis nagy nyomokat hagyott maga 
után az anglikán egyházban, mely az ő kormányzata alatt 



hata lmasan föllendült. Kegyessége, fáradhatat lansága s né-
mely különös adománya jó vezérré tették. Szül. Birmingham-
ban 1829-ben. Iskoláit az Edward királyról nevezett híres 
grammatikai iskolában kezdette. A hol tanítója dr. Lee, a ké-
sőbbi első manchesteri püspök volt. Tanulótársai egyebek 
közt dr. Lightfoot és dr. Westcott valának, kik egymásután 
durhami püspökök levének később. Ez iskolából a cam-
bridge-i egyetem Trinity College-jébe ment, a hol a klasz-
szikusokban és a mathemat ikában igen nagy előhaladásra 
tett szert. Az egyetemet 1853-ban hagyta el. És Rugby-
ban segédtanító lett. Itt működött 1859-ig, ja midőn a 
Wellington College vezetésével bízatott meg. Ez az intézet 
Windsor mellett, a nagy hadvezér emlékére és a katona-
tisztek fiainak neveltetésére alapíttatott. Minden kezdet-
leges állapotban volt itt, a midőn az ifjú Bensőn a vezetést 
átvette. Az egész környék puszta volt. A gyermekek csak-
nem minden előismeretek nélkül küldettek ide. Nehezítette 
állását még az is, hogy minden tervét a hadügyminisz-
térium elé kelle terjeszteni. A minisztérium pedig tisztán 
katona-iskolát akart csinálni ebből az intézetből. Ügyes 
segédeket gyűjtött maga köré. És nagy nehezen azt is 
sikerült neki kivinni a minisztériumnál, hogy saját eszméi, 
tervei szerint jár jon el. E küzdelmekben mutat ta ki nagy 
szervező tehetségét. Épített, plántált, szervezett, az elha-
gyatott vidéket teljesen átalakította. 

Az iskolába szigorú fegyelmet hozott be és az okta-
tást is oly színvonalra emelte, hogy intézete országos hírűvé 
vált és a legelőkelőbb szülők gyermekei keresték föl. 
Tizenhárom évi működés után, 1872-ben a lincolni székes-
egyház kancellárságával cserélte föl állását. Ez ajánlatot 
azért fogadta el, mivel érezte, hogy egyháza érdekében 
a lelkésznevelésen javítani kell. Erélyesen hozzá is látott 
egy új theologiai intézet fölállításához, azonban alig hogy 
létrehozhatta, már el kellett hagynia. 1877-ben az ú jonnan 
creált truroi püspökségre nevezték ki. Az egykori főtanító 
itt csudákat művelt. Két legnagyobb alkotása a truroi 
theologiai intézet és a székesegyház. Mely utóbbit már 
mint érsek szentelte föl. Mint mondják, e cornwalli püspök-
ségében rehabilitálta az anglikán egyházat. Kegyessége, 
udvariassága, fáradhatat lan tevékenysége által megszerezte 
az emberek tiszteletét felekezetkülönbség nélkül. S a figyel-
met annyira magára vonta, hogy Tait érsek halálakor 
Gladstone az akkori miniszterelnök őt nevezte ki pr imás-
érsekké. Tizennégy évi primássága alatt egyházában sok 
nagy dolog történt. így például a ritualisták és az evan-
geliumi i rányúak közt való összeütközés, a mit 1890-ben 
Lincolnban az elnöklete alatt összeült — s a londoni, 
winchesteri, oxfordi és salisbury-i püspökökből álló tör-
vényszék a következő ítélettel igyekezett lecsillapítani: a 
keresztvetés eltiltatott, másrészről az úrvacsorai borba 
vizet tölteni megengedtetett, de a szertartás előtt, nem 
pedig alatt. Továbbá megengedtetett az Agnus Dei ének-
lése és gyertyák használata. Alatta jött létre az egyesülés 
az amerikai és gyarmatbeli anglikán egyházakkal és az 
első Pan-Angiikan konferenciának 1888-ban ő volt az 
elnöke. És nagy várakozással készült a jövő évi konfe-

rencia elé, a mely szent Ágoston Angliába való megér-
keztének 1300-ik évfordulója alkalmából tartatik meg. 

A lordok házának is buzgó látogatója volt. Politikai 
és egyházpolitikai kérdések megvitatásában részt szokott 
venni — bár nem volt oly ügyes debatter, mint elődje. Ter-
mészetesen az államegyház fentar tásának első szószólója 
volt. A nonconfirmisták és az államegyház ellenzői most 
már nem ellenfelet látnak benne, hanem egy fáradhatatlan 
munkás és angol keresztyén-gentlemann fényes erényeit 
tisztelik emlékében. 

Chr. W . Cs. L. 

B E L F Ö L D . 
Világ folyása. 

A protestánsok meghurcoltatása. — A theologia az egyetemen. — 
A coelibatus ellen és mellett. 

A képviselőválasztások za jában a protestánsokkal 
többször foglalkozott a napi sajló. A néppárt vezérei és 
lapjai a választások előtt sokszor hívogatták, csalogatták 
hitfeleinket az egyedül üdvözítő néppártiság zászlaja alá. 
Földicsérték a néppártot, hogy az nem felekezeti párt, 
hogy az az elnyomott keresztyén érdekek védelmére ala-
kult, hogy a »revízió* a protestánsok sebeire is egyedüli 
gyógyszer s aztán azzal ijesztgettek bennünket, hogy az 
>új rend* a protestánsok egyházi és vallási életét is 
rombolja. Frontot hát ellene, protestálni az egyházpoli-
tikai törvények ellen. Ám a mi józan protestáns intelli-
gentiánk és papságunk nem hitt a hívogató szóknak, val-
lásába nem engedett politikát zavarni, talán sehol sem 
csatlakozott a néppárthoz. 

Most, a választások után nagy ezért a harag és 
elkeseredés az ul t ramontán táborban. A titkos és nyilt 
néppárt i újságok csak ügy ontják a piszkot és rágalmat 
ellenünk. A »Hazánk* című gyámoltalan lap nov. 8-iki 
számában nagy »keserűséggel* hányja szemükre a pro-
testánsoknak, hogy a zsidókkal kezet fogva a kormány 
mellé állottak; sőt elég vakmerő ily rágalmakat szórni elle-
n ü n k : »A vastagnyakú k á l v i n i s t á k . . . 150," ezer frt évi 
államsegélyen és kárpótlási ígéreteken megvásároltattak a 
nemzetellenes irány számára«. Rút förmedvényét ezzel 
végzi: »Nem csuda hát, ha országszerte mindenütt a pro-
testantismus volt a nemzetáruló politika hordozója, ha a 
kormánypár t főkortesei a zsidók és prot. papok voltak. 
Bámulatosan megértették egymást, az előbbi azonban csak 
inasának használta fel az utóbbit. Az arany borjú szol-
gálata egyesíté a lelkeket*. 

Ez epés kifakadásokra helyesen megfelelt a Sáros-
pataki Lapok mult vasárnapi száma, mely elismeri azt 
az igazságot, hogy sok volt-ellenzéki protestáns ember 
szavazott most a szabadelvű párt jelöltjeire; de egyszers-
mind megmondja ennek a valódi okait. Először is magok 
az egyházpolitikai törvények, melyek a prot. szabadelvű-
ségnek szolgálatot tettek. Azután az ellenzéki pár t -árnya-



latok szerencsétlen összezavarodása s szóval vallott esz-
méiknek a megvalósítás percében való cserbenhagyása. 
Végre a néppárt izgatásai, melyek teljesen megbontották 
a szépen virágzott felekezeti békességet s oda kénysze-
rítették a protestánsok jó részét, hogy a kormánypár t ta l 
fogjon kezet. Ezek az okok vitték, a protestánsokat a 
liberális táborba. — Mi e helyes argumentálást magun-
kévá teszszük s kérve •kérjük olvasóinkat, legyenek óva-
tosak minden néppárt i kacérkodással szemben Különösen 
a »Hazánk«-féle titkos néppártiság mételyétől óvakodja-
nak, mely ma hízeleg és csábít, holnap kígyót-békát kiált 
reánk. Uti figura docet. 

A nyílt ul t ramontanizmus is minden lépten-nyomon 
belénk köt és ellenünk tör. E Lap minapi vezércikke, mely 
a kultuszminiszter méltányos igéretét kommentálva, helyes-
léssel fogadja azt a tervet, hogy az állam necsak a 
>domináns religio« papságát, hanem a többi keresztyén 
egyházak lelkészeit is részesítse az egyetemi képzés áldá-
saiban, ugyancsak szívökre esett a klerikális uraknak. Az 
»Alkotmány*, a »Religio« című klerikális újságok ugyan-
csak fölzúdulnak a terv ellen. Érdemleges okot persze 
nem tudnak ellene felhozni. A jogegyenlőségről, a paritás-
ról, a viszonosságról, melyek a terv mellett szólanak, hűsé-
gesen hallgatnak. Hanem stat pro ratione voluntas. Jaj-
veszékelnek. Újabb üldözést emlegetnek. Lám a protestánsok 
ismét tolakodnak. Az egyetemekre is be akarnak furakodni. 
Ilyenféle sopánkodásokat bőven hallatnak. Hát tisztelt ke-
resztyén testvérek, ez az osztó igazság, ez a keresztyén 
szeretet ? Magunknak számos testületi jogot, egyházjogi és 
anyagi előnyöket, kulturális kiváltságoka' élvezni s a többi 
keresztyén testvér-egyházakat emez előnyökből elvszerü-
leg k izá rn i? Hát ez az evangeliumi protestáns egyház, 
melyet a papiroson annyiszor egyenjogosítottak, jogtalan, 
mostoha, megvetett »felekezet« maradjon továbbra i s ? S 
mint valamely alsóbb rendű lény, ne léphessen be az 
»universitas scientiarum* szentélyébe? Így értelmezik önök 
a sokat hánytorgatott hitfelekezeti békét, a hires »pax«-ot? 
Vájjon 1848 és 1894 után is az államegyházi kizáróla-
gosság és kiváltságoltság szempontjából birálandók el az 
ily kultuszpolitikai és kultúrpolitikai kérdések? Vagy ki 
az egyetemből minden lelkészképzéssel, a mi azonban a 
vallás és keresztyénség egyenes száműzése lenne a kul-
tura legmagasabb tűzhelyéből ; vagy pedig beállítása oda 
minden keresztyén egyház papképzésének, hogy ebben is 
kifejezést nyerjen a keresztyén egyházak testületi jogegyen-
lősége és viszonossága. Harmadik eshetőség egyenes igaz-
ságtalanság és törhetetlen jogsérelem a mellőzöttekre 
nézve. Még a csaknem teljesen róm. katholikus Franc ia -
ország és Ausztria is régen akként oldotta meg ezt a 
kérdést, hogy Pár isban és Bécsben állami theologiai fakul-
tásokat szervezett a protestánsoknak. Magyarországnak 
jóval nagyobb számarányű prot. lakossága kizárassék ebből 
a szellemi tisztességből és kulturális áldásból is ? Ha az 
állam a római egyház megrövidítésével akarná valamely 
nagy előnyben részesíteni a protestánsokat : akkor érthető 
volna e fel jajdulás; de mikor az evangeliumi egyházak-

nak csupán csak azt helyezi kilátásba a méltányossági 
érzet, a mivel a római egyház régóta bír: ilyen eljárás 
ellen csak a felekezeti vastag elvakultság és a mérhetetlen 
türelmetlenség emelhet szót. 

A coelibatus ellen és mellett érdekes vita indult meg 
a Budapesti Hirlap hasábjain. Egy plébános könyvet* írt 
a papnőtlenség ellen s nyomós erősségekkel bizonyítja, 
hogy a coelibatust nem lehet sem Krisztus, sem az apos-
tolok taní tására a lapí tani ; hogy a papok családi állapota 
nem veszélyezteti az egyház függetlenségét; hogy társa-
dalmunk veszedelmes erkölcsi betegségének, a népek er-
kölcsi romlásának állandó kűtfeje a papi nőtlenségben 
van. Reformálni, illetőleg el kell törülni hát a kötelező 
papnőtlenséget. — Erre Prohaszka Ottokár, az esztergomi 
papnövelde tanára a nevezett lap 314. számában védel-
mébe veszi a coelibatust s annak magasabb erkölcsi 
jelentőségét fejtegeti, gyászreformnak nevezi a plébános 
reform-kisérletét. Nem eltörlésére, hanem szigorítására van 
szüksége a coelibatusnak. »Az egyházi fegyelmet kell 
Magyarországban re formáln i ! A püspökök, egy-kettőt ki-
véve, abszolúte semmit sem törődnek a papok erkölcsi 
életével; nincs ellenőrzés és így nem csoda, hogy sok, 
nagyon sok a bukott, az erkölcstelen pap! A püspökök, 
különösen a szegényebb egyházmegyékben, nem ar ra 
néznek, hogy a plébános urak végzik-e s mikép teendői-
ket, prédikálnak-e, iskolába járnak-e , nem élnek-e titkos 
vagy nyilt konkubinátusban, hanem csak arra, kérnek-e 
kongruajaví tást vagy nem ? A hol a plébános a püspöktől 
semmi anyagi támogatást nem kér, szóval, a hol a plé-
bános a püspök terhére nincsen, ott háremet is tarthat, 
s nincs senki, a ki kérdőre vonná öt. Itt van helye a 
r e fo rmnak! Lehet-e társulat, egylet, intézmény fegyelem 
nélkül! s mi van az egyházban, a magyar egyházban a 
kánoni fegyelemből ?« — »Nagy beneficiumokat is el-
nyerhetnek oly emberek, kiken egyháziasságból a reve-
rendán kívül semmi sincs, de a világból, sőt a félvilágból 
is nagyon sok van, vagy legalább volt?« 

Az évezredes vitába érdemileg nem akarunk bele-
szólani. A protestáns egyháznak megvan a maga rendít-
hetlen meggyőződése e kérdésben. A coelibatus nem Krisz-
tusi s a mellett erkölcstelen intézmény. Évezredes tapasz-
talatok bizonyítják ezt. Itt csak ar ra hívjuk fel az olvasó 
figyelmét, hogy a coelibatus nyomában járó erkölcstelen-
séget a coelibatust védő Pr. is elismeri. Ugy volt, úgy 
van és ügy lesz az mindenha, hogy a kényszerített pap-
nőtlenség az ágyasság természetes melegágya a papság 
legnagyobb részénél. Erkölcsileg veszélyes intézmény biz 
az, mert az eszméjében kontemplált magasabb erkölcsiség 
és szentség helyett a valóságban paráznaságra, ágyas-
ságra kényszeríti azok legnagyobb részét, a kik nőtlen-
ségi fogadalmat tettek. A történeti és erkölcsi igazság 
tehát a támadást iró plébános mellett van. 

* A coelibatus, vagy a kötelező papi nó'tlenség. Irta egy plé-
bános. Budapest, 1896. Heisler könyvnyomdája (II. Várkert, 1. sz.) 
ára 1 frt. 

Sóváradi. 



K Ü L F Ö L D . 

Az angol szabad egyházak eoalitiója. 
Az egyházak egyesülésére nagyon tanulságos leckét 

nyújt mindeneknek az angolországi egyházak legújabb 
története. Csak néhány hete, hogy a papok áldozári 
minőségére súlyt fektető egyházak egyesítésére irányult 
mozgalom eldőlt. Róma és az anglikán ritualisták közt 
a kölcsönös elismerés fölött folyt a vita. A mélyre-
ható vizsgálódásokat, a theologiai a rgumentumokat »a 
csalatkozhatat lan székből« való döntő kijelentés követte. 
S az eredmény, mint tudjuk, egyik részről a megalázó 
visszautasítás, másik részről pedig az egyházi és theolo-
giai ál lásponthoz makacs ragaszkodás lett. A barátkozó 
felek között ez által csak növekedett a távolság és a köl-
csönös harag, keserűség. 

Míg a mindkét részről nagy reményekkel megkezdett 
közeledés ily véget é r t : addig az angol szabad egyházak 
más alapon és más eredménynyel kísérlettek meg az egye-
sülést. A szabad egyházak foederatiója létrejött, pedig se 
a pápához nem appelláltak, sem egymás egyházi és dog-
matikai álláspontja fölött nem vitáztak. És mégis oly fé-
nyes sikert értek el, mint a milyen szánalmas véget ért 
amazok törekvése. A mozgalom csak két éves és immár 
nyolc ezer gyülekezet csatlakozolt hozzá, legalább is egy 
millió egyháztaggal. S a szervezkedés kiterjed az egész 
országra. Az összes evangeliumi egyházak lelkesedéssel 
lépnek be a szövetségbe. S már most az ősz folyamán 
felveszik a küzdelmet vallási, társadalmi, közoktatási és 
irodalmi téren. Az ügy e gyors fejlődése szükségessé teszi 
a vezetők törzskarának szaporítását . És hogy minden ere-
jüket ez ügynek szentelhessék, több lelkész odahagyta 
eddigi állomását és a szövetség egyik-másik központi he-
lyén vállalt állást. 

Ez egyesülés egyik célja erőteljes protestáns iroda-
lom teremtése. A szövetségbe beállt különböző egyházak 
vezéremberei jelenleg egy iskolai és házi használatra szánt 
katekizmuson dolgoznak, melyben a szabad egyházak (az 
állami anglikán egyházzal szemben így nevezik magokat 
a nonconformista egyházak) története adatik elő és elvei 
fejtegettetnek. Egy havi folyóiratot is szándékoznak kiadni 
és több apró jó könyvet. E m izgalom célja előmozdítani 
a vallásosságot városokban és falvakban, megvédeni a 
szabad egyházak jogait a helyi támadások ellen, egyesül-
ten állani ellen a sacerdotalismusnak és szervezetten állani 
ellen az Education Bilinek (a mult évi országgyűlés elé 
beterjesztett közoktatási törvényjavaslatnak), mely a köz-
oktatást az anglikán és római kath. klérus kezébe aka rná 
játszani. 

E foederatiónak rövid története és jelene hata lmas 
példáját nyúj t ja az igazi egyházi egyesülésnek. A noncon-
formisták számos és különféle felekezeteit eddig bizonyos 
körökben az egyenetlenség, separatistaság és szakadárság 
»rettentes példáiul* tekintették. Ma pedig kemény bírálóik-
nak megmutat ták, hogyan kell egy olyan törekvést meg-

valósítani, a melyben ők maguk sikertelenül fáradoztak 
Megmutatták, hogy mindazt, a mi az egyesülés eszméjé-
ben vitális, hogyan lehet biztosítani annak a szabadság-
nak feláldozása nélkül, a melyért annyit szenvedtek és 
áldoztak. A szövetségbe állt egyházak nem hánytorgat-
ják egymás speciális tanait. Ezeket tekintve ma is a ré-
giek. És a mi fő, ez a különbözőség a legkevésbbé sem 
akadályozza őket a kölcsönöi becsülésben és az együttes 
munkálódásban. Előre meg lehet jósolni, hogy a közel 
jövőben vívandó vallási, társadalmi és közoktatási har -
cokban alig lesz más erő, mely ha ta lmasabban éreztetné 
erejét, mint a szabad egyházak eoalitiója. 

Chr. W . a.—s. 

R É G I S É G E K . 

Adalékok a dunamelléki egyházkerület 
történetéhez. 

IV. 

Tiszteletes Nagy Jó Uram ! 1 

A mi embereink ismét felhívattattak az udvarba 
(özv. Grassalkovics grófné udvarába) holott a turai ple-
bánus egynehány plebánusokkal eö Excellentiája ne-
vével azt exprobrálták nekiek l o : miérthogy mindjárt 
hirt nem adtanak eö Excellentiájának, mihelyt a Prédi-
kátor meghalt. 2o Hogy mertek a templomba menni, 
holott már eltiltattak. 3o Hogy az ő Felsége, az eö Excel-
lentiája és a püspök parancsolatjaik mellett ismét tiltják 
őket, hogy a közönséges isteni tiszteletet épen tovább ne 
gyakorolják, és hogy mindaddig be legyen zárva a tem-
plom, valameddig eö Excellentiája szabadságot nem ad. 
Sőt a mestert is személy szerint felhívták, kérdőre von-
ták, hogy merte cselekedni a tilalomtól fogva és hogy 
többé ne cselekedné, mert másként eö Excellentiája a 
dominiumból is kiküldené. 4o Hogy a meghalt Prédikátort 
senki el ne merje predikállani, hanem ők fognak szol-
gálni. 5o Hogy új prédikátort addig ne merészeljenek 
hozni, valameddig eö Excellentiája meg nem engedi. 
6o Hogyha keresztelés, vagy halott, vagy esketés lészen, 
azt senki más által véghez vinni ne próbálják, hanem ő 
általok. 

Mindezekre úgy feleltek a birák, hogy a mint jussa 
és hatalma eö Excellentiájának ninc-en, hogy ezeket ki-
vánja és véghez vigye, úgy mindezekben épen nem fog-
nak engedelmeskedni. Erre azt felelték, hogy ő Fölsége 
eö Excellentiája és a püspök képében ők parancsolják, 
hogy a feljebb megírt punctumokat cselekedni ne meré-
szeljék. A birák pedig eö Fölségére appelláltak. 

Az eklézsiának követei immár Tisztelendő Superin-
tendens uramnál voltanak; denominálta eö kegyelme tiszt. 
Giczei uramat , a mint az accludált levélbül megtetszik, s 
melynek utolsó részit úgy értjük, hogy tiszt. Giczei u ra -
mat épen csak akkor hozzák be a parochiára, mikor 
szinte tiszt. b. e. a tyám uramnak hideg teste a parochiá-
ról kimozdíttatik. Ne terheltessék tiszt, nagy jó uram is 
megolvasni, mert ha szükség és tanácsosabb, hogy mind-
jár t behozattassék, tehát a szerint fognak cselekedni. Szó-
val pedig azt izente tiszt. Superintendens uram, hogy 

1 E levelet Lukácsi István péceli prédikátorhoz írta a meg-
holtnak fia. 



mihelyt b. e. a tyám uram meghal, mindjárt lovast küld-
jünk, ki által olyan levelet küldjön eö kegyelme, a mely 
mellett mindjárt praesentáltathassék tiszt. Giczei uram 
eö Excellentiájának, és már ezen akadtak fel a hirák, ha 
mindjárt behozzák-e a parochiára, vagy épen akkor, mikor 
már kezeknél lészen tiszt. Superintendens u ram levele. 
Ezeket méltóztassék tiszt, nagy jó uram mennél hamarébb 
a Tts ifjú Ráday úrral communicálni és a Tts úr szavait 
megírni. 

Mi vasárnapra rendeltük a temetést .1 Actoroknak 
T. T. Berta és Balog uraimék rendeltettek. Tiszt, nagy jó 
uramat is alázatosan kérjük, méltóztassék b. e. édes atyánk-
nak utolsó tisztességet tenni. A mi embereink Isten kegyel-
mébül vigyáznak szorgalmatosan. In reliquo magamat 
tapasztalt, affectiójába a jánlván vagyok Gödöllőn d. 15-ta 
augusti 1775 alázatos kész szolgája ifj. Váradi István m. pr. 

V. 

Valamit a véghetetlen természetű Felséges Isten az 
ő véges, de okos teremtéseivel közölhet mind a kegyelem-
nek mind a dicsőségnek országában, mind az, hogy az 
Úrtól megadattasson Tiszt. Superintendens kedves a tyám 
uramnak, szívesen k ívánom! 

Vettem 12 máji datált levelét tiszt. Superintendens 
atyám urammnak egész alázatossággal, és hogy keze alatt 
levő szolgák között engemet legkissebbet érdemem fölött 
ennyire méltóztatott, egész alázatossággal köszönöm. De 
a melyből a mennyi örömet, vigasztalást, megannyi bána-
tot s szomorúságot vettem különben is megilletődött szi-
vemre, a midőn az említett relátorok ugv referálták tiszt. 
Superintendens atyám uramnak, hogy az én szomorú 
fátumom, mely a Tts uraság előtt megesett, az nem más -
nak, hanem az énmagam nyelvemnek tulajdoníttathatik s 
tulajdonítattatik is ; a mely ha úgy lett volna, nem kíván-
ták s nem is várták volna a Tts földesurak tiszt. Super-
intendens uram levelét. 

í r ja tiszt. Superintendens Atyám uram, hogy nagy-
érdemű neve alatt kegyes intését vagy parancsolat ját az 
árva acsai és alcsúti eklézsiáknak adnám értésekre, 
melyet azonnal magammal felvittem Csúfra, és a mint 
tudam »előttük declaráltam és szivükre adtam, de már 
akkor követjeiket mind alázatos instantiájokkal, mind tör-
vényes documentumaikkal felküldötték Bécsbe. Még eddig 
az ideig semmi választjuk nincsen, vékony a reménység, 
minthogy ellenben a Tiszt, földesuraság ellenkezőképen 
dolgozik és ez a dolog kétséges. 

Az árva eklézsiák szaporodnak naponként, sőt a 
hánykódó haboknak szomorú szelei zúgni kezdenek. Kö-
zelebb úgy látszik, hogy Ettyeken is szegény boldogult, 
a tyám uram halálával elvégződött; kinek is szomorú és 
soha nem hallott példa nélkül való fatalis temettetése 
valamely részben esett értésére tiszt. Superintendens atyám 
uramnak, hallom, de hogy voltaképen megérthesse így volt 
a dolog. 

21o Maji meghalván tiszt, a tyám uram, azonnal 
hírt tettem tiszt. Szénior és scriba uraiméknak. A teme-
tés rendeltetett másodnapjára az innepnek, minthogy har-
madikra hagyatott tiszt, Örsi Péter uram temettetése. A 
szokás szerint tisztességtételre eljöttek tiszt. Devecseri 
Péter és tiszt. Balog István és tiszt. Pósffai János ura-
miék; de mikor a temetéshez kezdenénk vagy akarnánk, 
akkor halljuk, hogy a tiszt, plebánus úr a testet maga 
akar ja eltemetni. Melyre nézve a bírákat egy becsületes 

1 A temetés csak augusztus 27-én történhetett meg. 

nemes emberrel t. i. biai notariussal elküldöttük ezt izen-
vén a pa rochusnak : 

l o Akarnánk megtudni, micsoda jussal kivánja ezt 
cselekedni ? vájjon ő Felsége, vagy Tts Vármegye, vagy 
földesuraság, vagy káptalan parancsolat jábul ? Azt felelte : 
a r ra sincs jussunk, hogy ezt kérdezzük, mindazáltal ezt 
cselekszi a v. káptalan rendelésibül. Mi azonban ugyan-
csak nem állottunk el elébbeni szándékunktól, melyre 
nézve ismét 

2o azt izentük, hogy épen nem engedjük a jussun-
kat annak a parancsolatnak, s annyival is inkább, hogy 
a parancsolatot velünk nem közlötte. De erre azt felelte, 
hogy az elsőséget ő sem engedi, maga fog elől prédikálni, 
minden ceremónia nélkül. És a midőn látnánk, hogy nem 
desistal, azt izentük, 

3o hogy már nem lészen prédikáció, hanem csak 
énekszóval temetünk. 

Ezt megengedte, de a melyet midőn kezdenénk, 
úgyhogy a kántor még nem mondott el két sor éneket, 
már ott volt fegyveres hallgatóival és azonnal a testhez 
nyúlt, ceremóniája szerint felöltözött. Míg öltözne, addig 
a koporsót már a két fél hallgatók hurcol ták; minthogy 
pedig a t. Parochusnak hallgatói mind készülve voltak, 
egyszeribe a verekedéshez kezdettek. A mestert ütötték 
le legelőször is, azután engemet a koporsóra borulásom-
ban fogtak torkon, és alig hogy én is el nem végezém 
szegény atyám gyászos koporsója felett véletlenül élete-
met, de megmente egy ifjú ember, kinek a védelmezés 
közben egyik vállát leütötték, másiknak pedig t. i. egy 
asszonynak mellettem fejét beszakaszták, kinek is ár tat lan 
vére az én orcámat is befecskendezte és festette. Már 
ebben a rendkívül való lá rmában nagy volt a vérontás, 
ütötték a szegény reformátusokat valamint lehetett, mint-
hogy ők fegyver nélkül voltanak. 

Ebben a lármában a testet ugyancsak a mieink, 
kivált az asszonyok visszavitték a házba és olt volt majd 
két óráig, az idő alatt pedig tiszt, prédikátor uraimékat 
keresték. Ketten egy házhoz szaladtak, s ott reája ment 
a nép a házra, de ugyancsak nem nyitották ki az ajtó-
kat. Ketten pedig tiszt, biai és pátvi prédikátor uraimék 
elfutván elszabadultak. 

Azután visszajött a nép a Parochussal a szomorú 
házhoz, de minthogy szegény édes anyám a házat bezárta, 
hirtelen be nem mehettek, mindazáltal parancsolt plebánus 
uram a mellette levő quartélyosoknak és hallgatóinak, kik 
kivont fegyverekkel, fustélyokkal bementek a házba, és 
kihozván a testet, maga a plebánus elvitette s el is temet-
tette ; de a hurcolkodásban ugy megrongálódott a koporsó 
hogy a már megbüszhödött test ugyan locsogott, csorgott 
a koporsóból. így végezte el szegény b. e atyám életét 
Elveken, melyet 39 esztendeig s félig csak az ő Jézusához 
való szeretetből őrzött, noha tisztességes hivatal által 
változhatott volna ő kegyelme is. 

Tudom hogy sokkal terhelem ezer dolgai között 
tiszt. Superintendens atyám uramat , de azért cselekszem, 
hogy annál helyesebben representálhassa a hol illik. Itt 
ugyan már a Tts vármegyére ment a dolog.1 

Végezetre kérem egész alázatossággal, hogy tekintsen 
reám könyörülő szemekkel.2 Hallom, hogy mostan azon 
a részen vannak ürességek s közelebb hozzánk Makádon 
a szigetben. Csak interimaliter is elmennék, hogy házam-
ról provideálhatnék, mert keserves a más háza alatt szen-

1 A Pestmegyéhez beadott panaszlevél még körülményeseb-
ben adja elő az esetet. 

2 A földesuraság kivánságára vacantiába helyezte a vene-
rabilis Presbyterium Sallai Sámuelt. 



vedni, már pedig szegény árvaságra özvegységre maradott 
édes anyámasszonynál is kelletik gondolkoznom. Vegyen 
hát tiszt, a tyám uram engemet az enyimekkel együtt atyai 
szivére, tiszt, atyám uramat pedig az Isten vegye magá-
hoz annak idejében örök dicsőségre. Ámen. Vagyok Anno 
1763 die 30 maji Kajászó Szentpéteren alázatos enge-
delmes szolgája Sailói Sámuel, m. k. 

Földváry László, 
váchartyáni lelkész. 

N E K R O L O G . 

O r b á n J ó z s e f . 
1818—1896. 

A magyar protestáns tanárságnak, s közelebbről a 
sárospataki főiskola tanári karának köztiszteletben álló 
Nesztora hunyta le szemeit e hó 4-én, érdemekben és 
tapasztalatokban gazdag élet után. Meghalt Orbán József, 
a sárospataki főiskolának 30 hosszú esztendőn át, előbb 
gimnáziumi, majd akadémiai tanára , jól megérdemlett 
nyugalomba vonulásának 6-ik évében. 

Érdemekben gazdag életpálya után szólította magá-
hoz az Úr, mert igazi hivatottsággal végzett tanár iságának 
teljes 43 éve alatt mindvégig a legnagyobb hűséggel, ieg-
kitartóbb odaadással szolgálta úgy Miskolcon, mint külö-
nösen Sárospatakon e jeles tanintézeteinknek, s általában 
hazai közoktatásügyünknek mindenek felett való érdekeit; 
de élete gazdag volt tapasztalatokban is, mert hosszú 
tanári munkálkodásának kezdete zavaros, háborgós időkbe 
nyúlik vissza, s e tisztes szép idő alatt mintegy a szemei 
előtt látta végbemenni a sok hányat ta tás és megpróbál-
tatások leviharzása után, tanügyünk újabb, dicsőségesebb 
korszakának kifejlődését. 

Az ő könnyed, élvezetes nyelvezetével megírt ön-
életrajzában, mely tanári pályájának negyven éves öröm-
ünnepe alkalmából jelent meg, e nemesen, hivatása iránt 
soha nem szűnő lelkesedésben eltöltött életnek hűséges 
képe tárul elénk. Nem állhatom meg, hogy ebből az 
önéletrajzból ide ne iktassak néhány sort, mely Orbán 
József életének perspektívája. 

Atyja, ki máskülönben eléggé képzett és felvilágo-
sodott ember volt, erővel az iparos pályára akar ta adni 
fiát, testvéreinek és egy ifjúkori hű bará t jának minden 
kérelme és intése ellenére. Ezekről szólván, a következő 
eseményt jegyezte fel: 

»Egy véletlen álom határozott életem jövő sorsa 
felett. Élénk képzeletű gyermek vo l t am; egykor 
azt á lmodtam, hogy az utolsó ítélet eljött. Észak és kelet 
felé már ég, föld tűzben állott, a nap arca tüzes láng volt 
s közelgett az égő láng felénk. Én egy tanulótársammal 
a templom elé futottam, hogy e csodát jobban láthassam. 
Ekkor megjelent fölöttünk a levegőben Jézus, keresztre 

feszítve, szelíd, mosolygó arccal, s tanulótársamnak pengő-
karikákat, nekem pedig könyveket hányt le a levegőből, 
melyek a templom előtt levő homokban elmerültek s mi 
onnan kiástuk. Gyönge idegzetű gyermek voltam. A féle-
lem és öröm hatása alatt egészen megizzadtam. Atyám 
észrevette izgatottságomat s felébresztett. Ah, kedves a tyám 
mondám neki, be kár volt, hogy felébresztett, igen szép 
álmom volt; s elmondottam neki különös álmomat. Ő nem 
szólt semmit á lmomra, de észrevettem, hogy komolyan 
gondolkozóvá lett, s néhány nap múlva egy könyvet adott 
kezembe, az úgynevezett Budi-mentát, ezen szókkal : »Fiam, 
ha ezt a könyvet megtanulod egy év alatt, Patakra kül-
delek!* Életsorsom felett a kocka el volt vetve, s magamra 
bízva, hogy válaszszak*. 

íme, egy epizód egy igazán nemes lélek történeté-
ből. És az ifjú Orbán jól választott. A Rudimentát kitű-
nően megtanulta a megszabott idő alatt, úgy hogy a fia 
álma révén jobb útra tért gondolkozású atya nem késett 
őt 1830-ban a sárospataki főiskola anyakönyvébe beíratni. 

Tanulói pályáját aztán mindvégig Sárospatakon foly-
tatta, lankadatlan szorgalommal és igyekezettel, mígnem 
1847-ben a főiskola széniora lett, 1848-ban pedig Pesten 
a Jókai, Petőfi és Vasváry elnöklete alatt tartott és veze-
tett ifjúsági mozgalmakban aktiv részt vett. 

Szíve, lelke jó sokáig a papi pálya felé húzott, de 
aztán, 1848-ban miskolci tanár rá hivatván meg, itt a 
tanári pálya áldásthozó munkálkodását nagyon megsze-
rette s ezentúl teljesen ennek j avá ra szentelte minden 
idejét, összes erejét. 

Áz 1861-diki, szántói egyházkerületi közgyűlésen 
sárospataki gimnáziumi tanárrá , 1862-ben pedig akadé-
miai professzorrá választatott, kedvező tért nyervén ennek 
folytán élete kitűzött céljának megvalósítására és nagy 
tudásának megfelelő körben való érvényesítésére. Akadé-
miai tanszékén, mint az egyetemes európai jogtörténet és 
a magyar alkotmány- és jogtörténet nyilvános rendes ta-
nára, a magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konvent-
jének póttagja, a sárospataki m. kir. állami tanítóképezde 
igazgatótanácsának tagja, 1891. október haváig hirdette 
az ő mindvégig lelkes és tisztelő hallgatóság előtt a szak-
tudományának igazságait, míg végre is, az agg korával 
járó gyengélkedések miatt kénytelen volt az őt méltán 
megillető, s általa teljesen kiérdemelt nyugalmaztatást 
igénybe venni. 

Ez alkalomból az azon évi közigazgatói jelentés az 
alábbi szavakkal emlékezik meg a főiskolai tanári kar e 
kiváló tagjának nyugalomba vonulásáról : »A hű munkás 
és fáradhatat lan tudós, a ki 43 évet töltött a tanári 
pályán s ebből 30 évet sárospataki főiskolánkban, beléfá-
radva annyi hányattatások közt forgó pályája viszontag-
ságos küzdelmeibe, érezve az öreg korral járó gyen-
geségeket, 73-ik életévében nyugalomra kívánkozott. Az 
egyházkerület, méltányolva soknemü és kiváló érdemeit, 
melyeket egyházunk és iskolánk szolgálatában szerzett, 
évenkénti 1000 forint nyugdíjjal mentette fel hivatala 
terhei alól*. 



Nagy irodalmi munkálkodást fejtett ki, legfőképen 
a tankönyv-írás és egyes tanügyi kérdések tisztázása te-
kintetében. A régebbi évek folyamán buzgó munkatársa 
volt a »Sárospataki Füze tekének , nemkülönben Lapunk-
nak, a >Protestáns Egyházi és Iskolai Lap«-nak is. Jele-
sebb és több kiadást ért tankönyvei: »Vezérkönyv a ter-
mészettan tanításához * Krüger után 1868 (ötödik kiadás); 
»Kézikönyv a természettan tanítására* 1863 (nyolcadik 
kiadás); jelenleg is használatban levő tankönyve:»Magyar-
ország története népiskolák számára* stb. Nagyobb tanul-
mányai : »Az alapok és alapítványok jogi természetéről: 
(Prot. Egyh. és Isk. Lap); »Államsegély és autonomia*, 
röpirat 1881. 

A protestantismusnak szeretete jellemzi őt tisztes 
öreg kort ért életén keresztül. Buzgó vallásosság irányí-
totta minden lépését; teljes mértékben megérdemli, hogy 
igaz kegyelettel emlékezzünk meg róla minden időben. 

Debrecenben, hova két év előtt költözött családjá-
hoz — nyugodni: nagyszámú tisztelőinek s mindannyiuk-
nak őszinte részvéte kisérte ki őt utolsó útjára, a temető-
kertbe. . . . 

Áldott legyen emléke közöttünk! . . . 
(i. zs. b.) 

IRODALOM. 
** A sárospataki ev. ref. egyház templomairól 

Adalékul az evang. ref. egyház történetéhez írta Szinyei 
Gerzson. Sárospatak, 1896., Steinfeld Jenő nyomása, 
61 kis nyolcadrétü lap, ára 1 korona. A tiszta jövedelem 
a sárospataki evangelikus református templom-alap javára 
fordíttatik. 

A sárospataki templomot, mely 1781-ben épült, a 
folyó évben restauráltatta a gyülekezeti tagok áldozat-
készsége. Ebből az alkalomból Szinyei Gerzson sok érde-
kes dolgot mond el e füzetben a pataki régi templomok-
ról és a mostani templom építésének körülményeiről. 

Sárospatak, köztudomásúlag, régi egyház, a refor-
mációnak egyik első tűzhelye hazánkban. Gyülekezete 
1531-ben Perényi Péter pártfogása alatt alakul meg. E 
Perényi Péternek hitbuzgó fia, P. Gábor építtette azt a 
költséges templomot, melyet 1671-ben először, 1686-ban 
erőszakkal és végleg elvettek és mai napig használnak a 
római katholikusok. Ebbe jártak templomba s itt vannak 
eltemetve Perényi Péter és neje Székely Klára; Perényi 
Gábor, a templom építtetője; Dobó Ferenc az egri hős 
fia; Lorántffy Mihály a nagyszivü Lorántffy Zsuzsánna 
édes ap ja ; Lorántffy Zsuzsánna I. Rákóczy György feje-
delem felesége; II. Rákóczy György fejedelem; Perényi 
Zsófia stb. E fényes időszakot gyászos korszak követte. 
Díszes kőtemplomából előbb a szécsenyi gyűlés után he-
venyészett kis fatemplomba, azután negyven évig az 
1726-ban épített nagyobb fatemplomba szorult a megté-
pett gyülekezet. Mikor József császár magyarországi kőr-
út jában Sárospatakot is meglátogatta, hozzá folyamodtak 

a lassanként ismét fölszaporodott pataki kálvinisták, hogy 
egy 2000 embert befogadó kőtemplomot és tornyot épít-
hessenek. De a Helytartótanács, melyhez a folyamodvány 
került, mindenféle ürügyek, akadékoskodások címén úgy 
el húzta-halasztotta a dolgot, hogy a buzgó patakiak csak 
1776-ban foghattak a templom építéséhez, s az építés 
közben is szenvedett zaklatások és vizsgálatok miatt csak 
1781-ben, a türelmi rendelet megjelenése után fejezhették 
be ezt a díszes nagy templomot, melyet azóta használ-
nak s az idén restauráltattak. 

Ez a templomépítési küzdelmet s a régi (most róm. 
kath ) templom történetét ismerteti közvetlen forrás alap-
ján a Szinyei becses és értékes munkája, melyet melegen 
ajánlunk olvasóink s különösen a történetkedvelők pártoló 
figyelmébe. 

** Dolgozatok a gyakorlati lelkészet köréből. 
E cím alatt dr. Tüdős István sárospataki theol. tanár tol-
lából tizenégy egyházi, kilenc temetési, két esketési beszé-
det és három imádságot tartalmazó, 11—12 íves müvet 
bocsát közre Lövy József fia könyvkereskedő Miskolcon. 
Dr. Tüdős Istvánt mi is olyan lehetséges és jeles készült-
ségű embernek ismerjük, kitől csak jót és értékeset vár-
hatunk. A kiadásra szánt »dolgozatokban« foglalt beszédeket 
miskolci segédlelkészsége idejében írta és mondta el, me-
lyekkel kartársai és a nagy közönség részéről osztatlan 
elismerést vivott ki. Előfizetési ára 1 frt 30 kr. Felhívjuk 
rá a gyakorló lelkészek pártoló figyelmét. 

** A m a g y a r s t í lus . Irta Kulcsár Endre. Első 
kötet. A kifejezés ereje. Debrecen, 1896. Lá?zló Albert 
bizománya. Ára 2 frt. E napokban hagyta el a sajtót az 
első magyar tudományos stilisztikának emez első kötete, 
írója Kulcsár Endre, a debreceni ev. ref főgimnázium 
tanára, a ki önálló művekkel is gyarapította már a ma-
gyar irodalmat, de főleg számos nyelvészeti cikket írt a 
Magyar Nyelvőrbe és egyéb enemű szaklapokba. S ím 
most olyan tudományos munkával lép fel, mely nemcsak 
az úttörés dicsőségére tart számot, hanem terjedelménél, 
a tudomány mai színvonalán álló tárgyalásánál és ada-
tainak bőségénél fogva méltán felhívja magára a köz-
ügyeimet. A nagyszabású munka három kötetből fog ál-
lani ; az élső kötet szól a kifejezés erejéről, a második a 
kifejezés szabatosságát ól, a harmadik a kifejezés szépsé-
géről. Ily széles alapon és tudományos modorban még 
a magyar stílust nem tárgyalták. A magyar stilisztika 
eddig csak iskolai kézikönyvekre korlátozódott, s e tan-
könyvek sem követtek megállapodott rendszert. Kulcsár 
Endre próbát tesz a magyar stílus mai állásának és fej-
lettségének feltüntetésére, s teszi ezt annyi szorgalommal, 
s körültekintéssel, hogy munkája, főként a szakkörök ré-
széről lehetetlen, hogy a legmélyebb érdeklődést ne keltse. 
Művének értékét különösen sokszorozzák a temérdek, ta-
láló idézetek, miket szerző több évi fáradhatlan szorga-
lommal gyűjtött össze. E tekintetben figyelme még az 
idegen nyelvek rokon vagy épen ellentétes kifejezéseire is 
kiterjed, összeveti azokat a magyarral s némi megenged-
hető chauvinismussal legtöbbször a magyar kifejezésnek 



ad előnyt. A stílus történeti fejlődését — céljánál fogva — 
mellőzi, hisz az úgyis egy külön óriási munka, mely 
még egy másik szerzőre vár. Példáit azonban régi írókból 
is veszi. Kulcsár siílusa a purismus szélső határáig megy. 
E részben kevésbbé közkeletű vagy épen elavult és alkal-
mas tájszavak használatától sem riad vissza. Egyes kife-
jezéseinek értelmén nem egyszer mélyebben kell töpren-
geni, a mi müvének nem épen válik javára. De hát nem 
is könnyű munka a legelső magyar tudományos statisz-
tikát úgy megírni, hogy annak nyelve, minthogy minta 
is akar lenni, minden tekintetben megfeleljen a közönség 
ízlésének is, a tudomány követelményének is. Egyes mű-
szavakat is — az eddig használtaktól eltérőleg — több-
kevesebb szerencsével magyarosít Kulcsár, pl. metaphora 
— egyezés (eddig tárgymásítás); tmesis = feleség (eddig 
metszés) stb. Az elég terjedelmes kötet (255 1), melyhez 
külön tárgy- és szómutató járul méltó dicséretére válik 
szerzőjének is, s a főiskolának is, melyben szerző tanár-
kodik. Szívből üdvözöljük mind a kettőt s a hátralévő két 
kötet megjelenését a tudomány érdekében kívánjuk és 
várjuk! — ó f . 

E G Y HÁ Z. 

A v a l l á s o s iratok t er je sz té sé t a beállott téli idő-
szak alkalmából melegen ajánljuk olvasóink munkás sze-
retetébe. A téli esték, mikor a mezők népe is a meleg tűz-
hely köré szorul, nagyon alkalmasok arra , hogy népünkkel 
a vallásos olvasmányokat megkedveltessük, felolvasó össze-
jöveteleken a keresztyén jó könyveket megismertessük. 
Különösen a lelkészek és tanítók, mint a népnemesítés és 
népnevelés apostolai vannak hivatva, hogy a hitszilárdí-
tás és erkölcsnemesítés fontos munkájában az írott szó 
hatalmával is vezérkedjenek. E célra ajánljuk egyfelől a 
keresztyén néplapokat (Téli Újság, Kis Tükör, Ébresztő 
stb.), másfelől meg a traktátusokat, melyek a M. Prot. 
Irodalmi Társaság »Koszorú«-jában s az angol traktátus 
kiadványai között is immár szép számban találhatók. Kö-
vessék annak az esperesnek példáját, ki egyházmegyéje 
szórványaiban élő híveit az irott Isten-igével is táplálgatja; 
azokét a buzgó pásztorokét, kik a vallásos felolvasásokon 
terjesztik e népiratkákat; azokét az egyesületekét, melyek 
állandó raktárt tartanak vallásos iratokból; azokét a gyü-
lekezetekét, melyeknek elöljárósága az iskolákban és az 
ifjúsági egyesületekben tartatni szokott karácsonyi ünne-
pélyeken traktátusokat osztogatnak; azokét a presbyte-
riumokét, melyek úgynevezett parochiális könyvtárt szer-
vezve, a gyülekezet tagjait onnan látják el ingyenes vagy 
nagyon olcsó olvasmányokkal; s végül kövessék azoknak 
a praktikus lelkészeknek a példáját, kik a harangozó vagy 
egyházfi vagy dékán személyében quasi helyi kolportőrö-
ket tartanak a vallásos könyvek terjesztésére. — Lapunk 
szerkesztősége és kiadóhivatala, ha megkeresik, készséggel 
segédkezik az iratok összeválogatásában és beszerzésében. 

E g y h á z k e r ü l e t i fő jegyző-választás . A dunántúli 
ev. ref. egyházkerületben megüresedett egyházi főjegyzői 
állásra a mintegy 270 szavazatból 214 szavazattal Kör-
mendi) Sándor, hedrahelyi lelkész választatott meg. Kör-
mendy Sándor szélesebb körre terjedő egyházi működését 
már 1874-ben megkezdte, a mikor egyházkerülete aljegy-
zővé választotta. Majd 1878-ban a belső-somogyi egyház-
megye esperesévé lett, mely állásában az iskoláztatást a 
rendszeres másod-tanítóságok felállítása által és a tanítás 
idejének teljes 10 hónapra kiterjesztése által jelentékenyen 
emelte. Kaposváron, a megye székhelyén; Kanizsán, e 
nagy forgalmi ponton; Daruváron, mint a Szlavóniába 
vándorolt magyar népre nézve központon és Fiúméban 
gyülekezeteket szervezett s rendbe szedte, felemelte a 
pusztulásnak indult BrekinszTcát. Körmendynek köszön-
hető továbbá a csurgói hatosztályú gimnáziumnak nyolc-
osztályúvá emelése. Öt rövid esztendő alatt gyűjtés útján 
mintegy 70 ezer frttal gyarapította a gimnázium vagyo-
nát s az államsegély kérését is ő vitte keresztül az egy-
házmegyén, mely azt hevesen ellenezte. 1892. óta tagja 
a pápai főiskola igazgatótanácsának és két év óta ki-
küldött iskolavizsgáló. Végre megemlítjük, hogy Körmendy 
az alkotmányos korszak kezdetén két cikluson át tagja 
volt a képviselőháznak, tagja volt a debreceni és a buda-
pesti zsinatoknak, és tagja jelenleg az egyetemes konvent-
nek. Egyházkerületi főjegyzővé választatásához szívesen 
gratulálunk s kívánjuk, hogy új munkakörében sokáig és 
áldásosán működhesssék. 

Gróf Dégenfeld József főgondnok beiktatása 
november 18-án ment végbe Debrecenben, a tiszántúli 
egyházkerület közgyűlésén. A választás eredményéről szóló 
jelentés felolvasása után küldöttség ment az új főgond-
nokért, kinek megérkeztéig Kiss Áron püspök felolvasta a 
gróf alapító levelét, melylyel két ezer frt alapítvány tett, 
miből ezer frt a debreceni kollégiumot, 500 frt a refor-
mátus segélyalapot és 500 frt az államsegély fölösleg-ala-
pot illeti A díszmagyar ruhában megjelent főgondnokot 
lelkes éljenzéssel fogadta a népes közgyűlés, kit a főgond-
noki eskü letétele után Kiss Áron püspök és Szabó János 
esperes üdvözöltek az egyházkerület s az esperesi és gond-
noki kar nevében. Gróf Dégenfeld József megköszönve 
röviden az egyházkerület bizalmát és szívélyes üdvözletét, 
hosszabb programm-beszéddel foglalta el főgondnoki és 
társelnöki székét. »Összes törekvésem oda fog irányulni, 
mondá többek között, hogy szeretett egyházamnak, köze-
lebbről a tiszántúli egyházkerületnek s ebben az összes 
egyházközségeknek, a lelkészi karnak, a debreceni főis-
kolának és a többi különböző tan- és nevelőintézeteknek 
javát és érdekét minden időben melléktekintetektől függet-
lenül — előmozdíthassam.« — Ezután azt hangsúlyozta, 
hogy »egyházi beléletünknek az eddiginél fokozottabb mérv-
ben való fejlesztése kétségtelenül szükséges*, mi végből 
javítani kell a lelkészek anyagi helyzetén, fejleszteni kell 
nevelő — s különösen leánynevelő intézeteinket. — Az 
új főgondnok beiktatása után a volt főgondnok, néhai 
Vályi János fölött Szabó János esperes által tartott kitűnő 



emlékbeszédet hallgatta meg a közgyűlés, délben pedig az 
űj íőgondnok által adott ebéden vettek részt a nagyszám-
mal meghívottak. Isten áldása legyen az új főgondnokon, 
kire oly nagy és sokféle feladatok várnak a legnagyobb 
egyházkerületünkben! 

A le lkész i ránt i s z e r e t e t szép nyilvánulásáról 
tanúskodnak a következő sorok. Szent-Jánoson novem-
ber 15-én az isteni tisztelet végén a helybeli dal-egylet 
(mely tisztán földmívesekből áll), alkalmi éneklése után 
az egyháztanács összes tagjai, élükön Kiss Dániel fitanító-
val, az Úr asztala köré sereglettek s a lelkészt maguk 
elé kérve, hozzá szép üdvözlő beszédet intéztek, melyben 
működését vázolva és hálásan méltányolva a lelkészt, egy 
gyönyörű bőrkötésű díszes bibliával, mellé egy hat sze-
mélvű értékes ezüst asztali készlettel lepték meg, amazt 
az egyháztanács, emezt az egyház összes tagjai adomá-
nyából. A mit sem sejtő lelkész, Szemes László, mély 
meghatottságában alig tudott pár köszönő szót rebegni. 
— Az ilyen jelenet a lelkipásztor életének legszebb pilla-
nata s működésének legédesebb jutalma. 

A v e r s e c i reform, e g y h á z b ó l írják : Kis gyüle-
kezetünk november 15-én úrvacsoraosztással egybekötött 
jubileumi isteni tiszteletet tartott a magyar kir. állami 
főreáliskola épületében. Ekkor volt ugyanis tizedik évfor-
dulója azon napnak, hogy az egyház megalakult, illetőleg 
elvált az evang. hitközségtől, melynek akkori lelkésze (Abaffy) 
kereken megtagadta a református magyarok azon kérését, 
hogy legalább egyszer egy esztendőben magyar isteni tisz-
teletet tartson. Az isteni tiszteleten a többi hitfelekezetek 
képviselői is megjelentek. A hallgatóság sorában ott láttuk 
Pálffy Elemér főispánt is, ki a még ifjúkorát élő, kisded 
egyház ügyeit élénk figyelemmel kiséri és pártfogolja. Futó 
Zoltán temesvári lelkipásztor magas szárnyalású beszéd-
ben ecsetelte a nap jelentőségét, visszapillantást vetett az 
egyház alakulására s a lefolyt tíz esztendőre, hangsúlyozta 
az egyes hitfelekezetek közötti jó egyetértés szükségessé-
gét. Az úri szent vacsorában ötvenhat hívő részesíttetett. 
A mindinkább erősbödő református magyar egyház, az 
által, hogy a Versecen és vidékén élő s többnyire ideszár-
mazott kálvinista magyarokat összegyűjti és tömöríti, nem-
csak vallásos, hanem nemzeti missziót is teljésít. Az egy-
házat többszörös kérelmezés után most már a város is 
segélyezni kívánja, épen úgy, mint a többi hitfelekezeteket. 

A nagybányai ág. h. ev. magyar egyház tem-
plomépitési sorsjegyeket bocsátott ki, melyeket még a nyár 
folyamán szétküldött. Az egyház elöljárósága arra kéri 
most mindazokat, a kik ilyen sorsjegyeket kaptak, hogy 
az értük járó összeget szíveskedjenek f. év. december l-ig 
a nevezett egyház pénztárához juttatni. 

Orgona-avatás . A szerémmegyei Beska ev. ref. 
hitközség f. hó 8-án avatta fel ünnepélyesen az új orgo-
náját, mely úgy külső kiállításra és kellemes hangjára, 
mint kitűnő szerkezetére (kúprendszer) nézve általános 
tetszésben és elismerésben részesült. Az orgonát Országh 
Sándor és fia budapesti műorgona készítő cég készítette. 

Az örmény keresztyének mészárlásáról meg-
döbbentő adatok olvashatók dr. Lepsius könyvében, ki f. 
évi május s június hónapokban Arméniában utazott. lOOezer 
örményt kényszerítettek át a mohamedánismusra, 568 ke-
resztyén templomot romboltak, le 228-at török mecsetté 

alakítottak át, 21 protestáns, 170 gregoriánus lelkészt gyil-
koltak meg és 100 ezernél több keresztyént végeztek ki 
válogatott kinzások között a muzulmánok. A »Hajnal* most 
megjelent novemberi füzetében részletesen van ismertetve 
ez a hajmeresztő keresztyén-mészárlás, mely a Nero és 
Dioclecian-féle üldözéseket juttatja eszünkbe. A szerencsét-
len üldözöttek felsegélésére külföldön már is százezreket 
gyűjtöttek össze. Németországban az Arméniában legyil-
kolt családfők árván maradt gyermekeit részint egyes erre 
berendezett árvaházakba gyűjtik össze, részint arról gon-
doskodnak, hogy egyes ker. családoknál találjanak mene-
déket. Skutariában már most elhelyeztek a Weimárból 
való Zimmer kisasszony vezetése alá egy sereg hazátlan 
árva leányt s egy másik helyen, Haskiöi-ben fiúk számára 
akarnak berendezni hasonló árvaházakat. Hasonló mun-
kásságot fejtenek ki Kriszariehben és Urfaban. Azonkívül 
felszólítást intéztek a németországi családokhoz, hogy a 
kik tehetik, belőlük örökbe fogadjanak s őket keresztyén 
szellemben neveljék. A ki ily árva gyermeket örökbe fo-
gadni hajlandó, az Lohmann lelkésznél (Frankfurt am 
Main) jelentkezzék, ki szívesen ad közelebbi felvilágosítást. 
— Hazánkban is megmozdult a keresztyén könyörületes-
ség. A fővárosban Szilassy Aladár elnöklete alatt egy bizott-
ság alakult, a mely feladatává tűzte, hogy az üldözöttek 
felsegélésében közreműködjék, a hazában könyöradomá-
nyokat gyűjtsön s azokat külföldi összeköttetései útján az 
üldözöttekhez eljuttassa. Bizalommal kérjük olvasóinkat, 
emlékezzenek meg e szegény üldözöttekről s gyűjtsenek 
részökre szeretet-adományokat. Az adományokat Lapunk 
kiadóhivatala készséggel elfogadja, nyilvánosan nyugtatvá-
nyozza s a segítő bizottság útján a szenvedőkhöz eljuttatja. 

Új m a g y a r e g y h á z Amerikában. Chicagóban és 
környékén mintegy 5—6000 magyar ember él, a kiknek 
jelentékeny része református. Ezek most megtették az első 
lépéseket a gyülekezeti tömörülésre, annyival inkább, mert 
meg van részükre igérve nemcsak az ingyen templomtelek, 
hanem pénzbeli segély is az angol hittestvérek részéről. 
A gyülekezeti szervezkedést Harsányi S. clevelandi ref. 
lelkész vezeti, ki valószínűleg első lelkésze is lesz az ala-
kuló gyülekezetnek. A chicagói egyház létesültével immár 
8-ik magyar ref egyház alakul Amerikában, a melyek mind-
megannyi oltárai egyúttal a magyar hazafiságnak és a 
magyar nemzeti eszméknek. 

I S K O L A . 

A »Mária Dorothea-Egyesü le t* működéséről érde-
kesen számol be az a kis évkönyv, melyet Badnay Jenőné 
titkár szerkesztett nagy szorgalommal. Az 1890—1895 évek 
közti élénk tevékenységet ismerteti, a mi bárkit meggyőz-
het arról, hogy a nőnevelés s a tanítónők segélyezése terén 
páratlan buzgóságot fejt ki ez az egyesület. Az ő kezde-
ményezésére keletkezett a »Szabad Lyceum<, majd utóbb 
a »Nőképző-Egylet« háztartási szaktanfolyama, külön taní-
tónői szakosztály alakítása; az ő lelkes kitartásának lett 



jutalma ama korszakalkotó rendelet, mely az egyetem 
kapuit a tanulni vágyó nők előtt megnyitotta. Mint olvas-
suk, már a vidéken is termékeny talajra talált a tanító-
nők társulása, s így alakultak az erdélyrészi, az újvidéki 
s fiumei fiók-körök. Magyar s idegen nevelőnők, irónők, 
bonne-ok, óraadók, társalkodónők, elhelyezésére külön iro-
dát nyitott IX. Pipa-u. 33. sz. alatt. Külön könyvtára, 
könyvkiadványai vannak s közérdekű tudományos felolva-
sásokat tart. Ceméten, Eperjestől egy félórányira, fenyves 
erdők között fürdőhelyet tart fenn, hol betegeskedő tag-
jai üdülést kereshetnek s külön házban, majd mindenféle 
fürdői kedvezményekkel könnyíti sorsát a szegény tanító-
nőknek. — Pártolásra méltó nemes törekvésű egyesület 

A budapesti református főgimnáziumban Szabó 
Aladár theol. és főgimnáziumi tanár felhívására megala-
kult a gimnáziumi ifjúság köréből a »Konfirmáltak egye-
sülete*, melynek célja az ifjúságban a vallásos érzületet 
és munkakedvet nevelni. Tagjai szép számmal vannak s 
Szabó tanárban hivatott és lelkes vezért találtak. Társu-
lati működésöknek immár nyilvános jelét is adták, a meny-
nyiben okt. 31-én ünnepélyt rendeztek a reformáció em-
lékére. A programmban vallásos énekek s Szabó ünnepi 
beszédén kívül az ifjak e tárgyra vonatkozó felolvasásai 
is felvétettek. A gyűlés végén megalakult az egyesület 
tisztikara is. — Nagyon dicséretre méltó törekvés. Ifjúsá-
gunkban az evangéliumi keresztyén és protestáns öntuda-
tot ápolni és növelni: az egyházi iskoláknak egyik leg-
fontosabb hivatása Középiskoláink ifjúságából kerül ki 
egyházunk intelligentiája, gondnoki és presbyteri kara. 
Ők vannak hivatva arra, hogy a lelkész vezetése alatt 
az egyház sava és a gyülekezet világossága legyenek. — 
Követésre méltó szép példa! 

N e g y v e n é v e s tanár i jubileum. Iglón megható 
ünnepély folyt le f. hó 15-én. Pákh Károly az odavaló 
ev. gimázium tanára, sok éven át volt igazgatója, 40 éves 
tevékeny működésének forduló napját ünnepelték. Ez idő 
alatt 1600 tanulónak adta a kezébe az érettségi bizonyít-
ványt. Délelőtt az iglói ág. ev. hitközség, a melynek érde-
kében sokat fáradozott, presbyteriumi közgyűlést tartott 
a gimnázium dísztermében, a mikor az ünnepeltnek olaj-
festményű arcképét leplezték le. Az ünnepély folytatásakép 
délután volt tanítványai, a tanári kar és a többi iskolák 
küldöttségei tisztelegtek a jubilánsnál. Volt tanítványai egy 
ezer forintos alapítványt tettek »Pákh Károly-alapítvány* 
címén az iglói gimnáziumnál, melynek kamatját egy felsőbb 
osztályú tanuló kapja ösztöndíjul. Végül pedig egy nagy 
díszes albumot nyújtottak át, melyben mintegy 150 volt 
tanítványainak arcképe volt. 

EGYESÜLET. 
A M. Protestáns Irodalmi Társaság igazgató-

választmánya f. hó 17-én Hegedűs Sándor másodelnök 
vezetése alatt Szász Károly, Antal Gábor, Szilassy Aladár, 
Petri Elek, Szabó Aladár, Szőts Farkas és Bendl Henrik 

jelenlétében ülést tartott. A fontos ülésről, melynek neve-
zetes határozataira és javaslataira még visszatérünk, rövi-
den a következőket közöljük. A kiadványokról szóló titkári 
jelentés tudomásul vétetett, s ebben az is, hogy a »Koszorú * 
folyó évi írói honoráriumait közel 500 frt értékben, ismét 
Hegedűs Sándor fedezte, hogy a >Hercegszőllősi Káno-
nok*, melynek kiadása technikai nehézségek miatt megkésett, 
nemsokára szintén kikerül a sajtó alól. — A pénztár álla-
potáról szóló pénztárnoki jelentésből megnyugvással látta 
a választmány, hogy a hátralékok és tagdíjak elég jól foly-
nak be; a késedelmezők szorgalmazása elhatároztatott. — 
A bizományos elszámolásából örömmel tapasztalta a vá-
lasztmány, hogy a »Koszorú* c . népies kiadványokból 
tavaly 36.100 példány kelt el, s hogy ez a vállalat a 
mult évben csak 113 frt 99 kr. külön költséget igényelt. 
A bizományost felhatalmazta, hogy a ^Koszorú* eddigi 
füzeteit két kötetbe köttetve könyvalakban is terjeszthesse. 
— A »Koszorú«-t a jövő évben is folytatja a Társaság, 
még pedig két-három nagyobb füzet kibocsátásával, melyek 
írói tiszteletdíját újból Hegedűs Sándor elnök vállalta 
magára. — Az 1897-ik évi monografia gyanánt Zsilinszky 
Mihály vallásügyi tárgyalásaiból fog egy újabb kötetet, 
illetve kötet-részt kiadni a Társaság. — Két fontos javas-
lata még a választmánynak a következő : »Házi Kincstár* 
cím alatt külön előfizetés útján indíttassék meg egy hit-
erősítő könyvsorozat a művelt közönség számára, s ebbe 
elsőnek adassék ki Miller: Silent Times (csendes órák) c. 
remek angol müve, melyet felkérésünkre Szász Károly 
püspök fog magyarra átdolgozni. Másik az, hogy a több-
felől sürgetett »Magyarázatos Biblia* megindítására a 
választmány Szász Károly püspök elnöklete alatt tervező 
bizottságot küldött ki, mely az összes illetékes tényezők 
megkérdezésével javaslatot készítsen a munka szellemi 
előállítására és a kiadási költségek fedezésére nézve; e 
végből munkatársakat kérjen fel, agitaitőt indítson, s min-
den hivatott szellemi és anyagi erőt bevonni igyekezzék 
az égetően szükséges korszakos vállalat szellemi és anyagi 
biztosítására. — A jövő évi közgyűlésnek egyik vidéki 
városunkban leendő tartása iránt szóbeli meghívást kapott 
a választmány, mit örömmel vett tudomásul s a szüksé-
ges előkészületek megtételével az elnökséget és titkárt 
bízta meg. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesü le t minden hétfőn 
(d. u, l/24:—6-ig a Baldácsy-teremben, Kálvintér 7. II. em.) 
szorgalmasan megtartja heti összejövetelét, melyen a működő 
tagok a szegények számára ruhákat varrnak, a tisztvise-
lők (Szilassy Aladárné, Varga Gyuláné, Szőts Farkasné, 
Bontovics J.) a folyamodók ügyes-bajos dolgait intézik s 
ülés végén rövid bibliamagyarázattal és imádsággal erő-
sítik lelkeiket további buzgóságra és munkásságra. Egy 
ilyen összejövetelen minap megjelent László József kocsi 
lelkipásztor, e tisztes ősz patriarcha is, s a szép keresz-
tyén munkásság láttára maga is lefizette a 10 frt pár-
tolótagdíjat, azután pedig hazulról 100 frt alapítványt 
küldött azzal az üzenettel, hogy egy 85 éves öregember 
évi tagdíjával nem sokáig pártolhatja a szent ügyet, de 



az alapítványnyal több jót tehet az egyesületnek. A zaj-
talanul, de áldásosán működő egyesületet nemcsak a fővá-
rosból, de a vidékről is többfelől kezdik pártoló figyelem-
ben részesíteni, a mit nagyon meg is érdemel. Ezen az őszön 
köze! harminc új tag lépett be az egyesületbe, köztük 
Antal Gézáné, özv. Barla Sándorné (Csurgó), Bárányi 
Károlyné, özv. Csanády Györgyné, özv. Dániel Lászlóné, 
báró Dercsényi Henriette, Dessewffv Emma, Fekete Alice, 
Heinrich Viola, Jónás Eliz, (R.-Palota), Kunhárdt Józsefné, 
Magyar Kázmérné, Mislei Sándorné (Tamási), Párvy 
Mihály né, báró Prónay Róza, Tatay Zsuzsánna, W e e r 
Györgyné, stb. Az egyesület céljaira nagyobb adományo-
kat küldtek: Budapest főváros 200 frt, Szilassy Aladárné 
cseléd-otthonra 100 frt, »Hajnal«-alap adománya 50 frt, 
Szilassy Aladárné gyűjtése 250 frt, Szabó Aladár gyűjtése, 
(helyiség-alapra) 245 frt, november 8-iki templomi gyűj-
tésből 142 frt, Sz. F. alapítványa 100 frt , László József 
kócsii lelkész alapítványa 100 frt, Egye-ült fővárosi taka-
rékpénztár 50 frt, Pesti Hazai Első Takarékpénztár 50 frt, 
tagok gyűjtése gyűjtő-könyvecskékkel 106 írt. — Az egye-
sület a keresztyén vallásos szellem ápolása végett jövő évi 
j anuár elején kezdve az egyesületi tagok gyermekei szá-
mára vasárnapi (biblia) iskolát nyit a Baldácsy-teremben, 
hol a nők fogják a kicsinyeket a Szentírás magyaráza tá-
val a keresztyén hitben és életben erősíteni. Ennek a szép 
keresztyén munkának, mely az angol, f rancia német pro-
testánsoknál mindenütt szokásban van, kezdeményezője 
Dessewffy Emma urnő. 

GYÁSZ ROVAT. 
| Hof fer Káro ly kisharsányi ev. reform, lelkész s 

egyházmegyei tanácsbiró nov. 15-én d. e. 9 órakor gyá-
szosan kimúlt. Temetése nov. 17-én d. e. 10 órakor volt 
Kis-Harsánvban. Élt 56 évet, házasságban töltött 24 évet. 
Özvegye, négy gvermeke, kiterjedt rokonság gyászolják 
várat lan halálát, melyet önkezűleg idézett elő. Megdöb-
bentő, hogy már az Úr szolgái közé is beütött a századvég 
ez erkölcsi baja . Bocsássa meg neki a nagyirgalmú Isten 
ezt a ballépését, há t ramaradot t ja inak pedig adjon enyhü-
letet és vigasztalást! 

f S z é p Gábor, a pápai reformált főgimnáziumban 
1851-től fogva 1883-ig a mathematika tanára , életének 
77-ik évében f. hó 17-én jobblétre szenderült. Budapesten 
a mérnöki pályára készült, s a r ra képesítő kitűnő diplo-
mát is nyert. 1851-ben a Thun-féle »Entwurf« a pápai 
főgimnáziumban is a tanárok állandósítását tette szüksé-
gessé, s az akkori intézők őt választották meg a mennyi-
ségtani tárgyak ellátására. 1883-ban — szembaja miatt 
— kénytelen volt tanári állásától megválni és nyugdíjba 
vonulni; de a munkához szokott férfi azóta is — noha 
szeme világát a bécsi orvosi klinikán végzett operáció is 
csak részben adta vissza — míg tehette, folytonosan ked-
venc tárgyával, mathematikai tanulmányokkal foglalkozott. 

Ez utolsó évében már, igaz, gyenge volt, s hónapokon 
át tartó szenvedésétől végre megváltotta a jóltevő halál, 
mit maga is óhajtott. Jó atyjukat gyászolják benne szerető 
leányai : Ilona, férjezett Veress Edéné, és az őt utolsó 
peméig önzetlenül és önfeláldozólag ápolt I r éné ; egykori 
kedves és szeretett tanár társá t és jó barát já t a főiskola 
tanár i kara. Temetése f. hó 19-én délelőtt 10 órakor ment 
végbe Pápán, a gyászoló családnak, a család gyászában 
osztozó főiskolai tanári karnak, tanuló ifjúságnak és nagy 
közönségnek őszinte és élénk részvételével. Áldás és béke 
hamva i r a ! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* S z e m é l y i h irek . Király ő felsége Bihary Sándor 

marosvásárhelyi evangelikus református főgimnáziumi ta-
nárnak és id. Kubinyi Lajos alsó esztergályi ágost. hit-
vallású lelkésznek, az iskola és az egyház terén szerzett 
érdemei elismeréseül, a koronás arany érdemkeresztet ado-
mányozta. — A dunántúli ref. egyházkerületben üresség-
ben levő tanácsbirói állásokra általános többséget senki 
sem nyert s szűkebb körű szavazás rendeltetett el a lel-
készi tanácsbirói állásra Peti Lörincz bürüsi (Somogym.) 
és Thúry Etele vámosi (Veszprémin.) lelkészek közöt t ; 
a világi íanácsbirőságra Horváth Lajos anyakönyvi fel-
ügyelő és dr. Segesdy Ferencz balaton-füredi járásbiró 
között. — Budapesten Kurdy Béla Kopácsra választott 
lelkész helyére Gergely Antal dunavecsei b.-lelkészt nevezte 
ki s.-lelkészszé Szász Károly dunamelléki püspök. 

60. sz. 96-97. P á l y á z a t . 

A budapesti ágost. hitv. ev. főgimnáziumban a ma-
gyar és német nyelv s irodalom tanszékére pályázat hir-
dettetik. 

A tanszék javadalma, ha segédtanárral töltetik be, 
800 (nyolcszáz) forint fizetés és 180 (száznyolcvan) fo-
rint lakáspénz; ha pedig rendes tanárral töltetik be. 1200 
(ezerkétszáz) forint fizetés, 400 (négyszáz) frt lakbér és 
ez időszerint 50 (ötven) forint ötödéves pótlék. 

Más középiskolában töltött rendes tanári évek az 
ötödéves pótlékba beszámít ta tnak; az államsegély rende-
zése s ezzel az állami fizetési fokozatok és korpótlék beho-
zatala legközelebbre várható. 

Protestáns folyamodók kérvényeiket, életkorukról, 
képesítésükről, eddigi hivataloskodásukról tanúskodó ok-
iratokkal felszerelve, f . évi december hó 5-ig a főgimná-
zium igazgatójához küldjék be (Deák-tér). 

A megválasztott t anár az 1897. évi február l - j é n 
tartozik hivatalba lépni. 

Budapest, 1896. nov. 10. 

Góbi Imre, Dr. Wagner Géza, 
igazgató. 2—2 első isk. felügyelő. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
c i m z e n d ö k . 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á a z e l ö f i z . és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és 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 vasárnap. 
E l ő f i z e t é s i Ara i 

Félévre: 4, frt 50 kr / egéss érr« : • /Vt. 
Egyes szám ára 90 íw. 

A lelkészi gyámintézetek történetéhez. 
A mily örömmel üdvözölte ev. ref. lelkészi 

k a r u n k az országos lelkészi gyámintézet meg-
alakulását , ép oly fá jdalommal nélkülözte azt a 
mú l tban ; a mennyi könyet felszárí tani hivatott , 
ugyananny i hul lot t addig, míg ez működésé t 
megkezelheti. Hiszen a könyek mennyisége nem-
csak a sírók számától) h a n e m igen sokat függ 
a fájdalom, a nyomor nagyságától is. 

I smer jük mindnyá jan a múltból, hogy a »pap-
in arasz tás« miat t egy lelkész sem volt biztos 
abban, hogy a jövő évre lesz-e kenyere magá-
nak és csa lád jának . P r o t e s t á n s egyházunk há rom 
első századában a j)vacantia« mindig, mint valami 
k ísér te t nyomta a lelkészek lelkét, nem magok-
ér t c supán : sokkal i nkább övéik miatt . 

De ott volt a másik ijesztő róm is: az »örök 
vacant ia« , a melyből m á r e földre nézve nincs 
ekklézs iába való vocatio. Mi lesz akkor az á rván 
m a r a d t gyermekekke l , a támasz nélkül m a r a d t 
lelkészi özvegygyei! 

A kisebb bajon, a »vacant ia« nyavalyáján 
a XVIII. század végén s a XIX, század elején 
segí tet t a korszellem, a vezetők bölcsessége, 
vagy az u ra lkodók érdeke. A nagyobb baj t a 
keresz tyén könyörülő szere te t mind já r t a refor-
máció elején belá t ta s meg te remte t t e némi se-
gélyül az özvegyek ós á rvák részére a »csonka 
óvet« és a ))kegyévet«. T e h á t egy fél vagy szinte 
eset leg másfél évig is gondoskodot t a támasz-
nélküli családról , köte lességévé tevén a »colle-
gák«-nak , hogy az egyház ügyei t ez időre az 
e lhunyt helyett lássák el. (Az első — ál ta lam 
i smer t — intézkedés a zólyomi 12. kánon 1592-ből.) 
Majd a komjáth i i kánonok a külön, ideiglenes 
segélyezésnek is módjá t aka r j ák ejteni. (III, 66.) 

Természe tesen mindké t segélyezési mód 
nagyon tökélet len volt ós ennek t u d a t a nagyban 
közremunká l t ar ra , hogy a lelkész inkább a S3i ját, 
mint az Ú r szőlőjében forgolódott , inkább a 

cationica port ióba, mint a hallgatói le lkébe hin-
teget te a magvakat . 

Belát ták végre a XVIII. század végén, hogy 
e bajon segíteni kell. Az egyház é rdeke k ívánta 
ezt. A munkakép te l en és a lka lmat lan lelkészek 
az egyházközség jövőjét csak veszélyeztetik, vala-
mint a csa ládjuk jövőjét b izonyta lanságban látó 
lelkészek e miat t egyházunkat , a reá jok bízatot t 
nyája t könnyen elhanyagol ják. És mind e bajok 
orvos lására ott állott e lőt tük a külföld példája : 
a lelkészek nyugdí jazása és az özvegyek és á rvák 
ál landó segélyezése. 

így aztán a budai és pesti zsinatok 1791-ben 
egyór te lemmel megál lapodtak abban, hogy fel-
állít ják a »deficiensekc( kasszáját . 

A budai 115, kánon elrendeli , h o g y : »A 
kellő vagyon nélkül szűkölködő és a közsegélyre 
m a g u k a t é rdemet l enné nem tet t »elerőt lenedett« 
lelkészek és tanítók, ezek özvegyei és á rvá inak 
segélyezésére szolgáló alap összehozása véget t 
minden egyes lelkész ós taní tó 100 Rh forinton 
felül levő jövedelemtől évenkén t 2V2°/o-ot adóz-
zon ; az egyházak ugyanannyi t , mint a lelké-
szek ; az ú j lelkészek azonban e fizetéstől két 
évig mentesek legyenek. Önkéntes adományoka t 
tenni ez alap számára szabad. A lelkészek, vala-
mint a taní tók és egyházak, továbbá az önkén-
tes adományokból folyó pénzek évenkén t egyház-
megyénként , az egyházlá togatások a lkalmával 
összegyűj te tve az egyházkerüle thez szolgáltatan-
dók be; ezek kamatoz ta t ják ós ha tározzák meg, 
hogy kinek mennyi ada t tassék segélyül. Minden 
egyes lelkész jövedelmének biztos összege pedig 
az egyházkerü le tek által minden egyházban össze-
irattassókcc. A pesti zsinat rende lkezése (P. V. 
can. 8.), mely m a j d n e m szórói-szóra megegyezik 
a budai 115. kánonnal , annyiban té r el attól, 
hogy úgy az egyházi h iva ta lnokokra , mint az 
egyházakra csak V!2°IQ évi já randóságot , t ehá t 
összesen a belhivatalnoki jövedelem 3 ° / o - á t 
rója ki. 



Igen sa jná la tos dolog, hogy a budai zsinat 
v ívmányai t nem ismer jük eléggé (azt hiszem, hogy 
a Révész Ká lmán által, a Pro t . Szemlében közölt 
napló sem ad sok felvilágosítást e tekintetben) 
ós így nem tud juk megál lapí tani , hogy tervben 
volt-e m á r előre ez intézkedés, avagy csak ötlet-
szerű leg merü l t fel. Ugyanis azt olvassuk a Révész 
Imre által közölt jegyzőkönyvből (Figyelmező 1874. 
3 8 5 — 8 6 . 1.), hogy a negyedik ü lésben »M. Bay 
F e r e n c királyi táb labi ró és t anácsos ú r előadta, 
hogy néhai t. Szilassy László úr , va l lásunkat 
t a r tó olyan egyházi szolgáknak gyámolí tására , a 
kik nem maguk h ibá ja miatt , hanem a belső hiva-
ta lban töltött szolgálat juk által lett e rő t lenségek 
véget t szűkölködő sors ra ju tot tak , hagyot t 1000, 
azaz ezer for intokat oly megjegyzéssel , hogy azon 
tőkepénznek évenkén t való hasznának elvételére, 
aká rmely részünkrő l való püspökségben talál-
kozható olyatén e lerőt lenedet t férfiak keres tes-
senek fel; k ivánt azért abban, mint a t e s t amentom 
rende lése inek elkövetője, a t. zsinat által utasít-
tatni , hova és k inek kellessék azon 1000 f r tokat 
le tenni , vagy á l ta ladni?«. A zsinat e ké rdés t 
»az egyházi jövede lmeknek helyes elrendelésé-
nek módja körül munká lkodó deputác ió elibe« 
utas í t ja vé leményadás végett. 

Aká r volt t e rvben m á r előre a 115. kánon, 
a k á r nem : A Szilassy név dicsőségére szolgál ezen 
nagylelkű, tekinté lyes összegű és egyház bajai-
nak a lapos i smere té rő l t anúskodó hagyomány. 

A 115. kánonból különösen kiemeljük a 
következőket : A zsinat nyűg- ós gyámintéze te t 
a k a r t alapítani, a mely nem egyetemes, h a n e m 
kerüle t i kezelés alat t áll ugyan, de egye temes 
jellegű, minden kerü le tben azonos alapon állí-
t andó fel. Minthogy nyűg- ós gyámintózetről van 
szó, felál l í tásához az egyházak ós egyházi hiva-
ta lnokok egyarán t ós egyenlő a r ányban kötelesek 
járulni . A hozzájárulás i a rány mindké t félre nézve 
a lelkészi jövedelem 2 Va %-a, csakhogy — és 
ez igen bölcs in tézkedés — a lé tminimumul 
felvett 100 fr t u tán j á ru lék nem fizetendő, vala-
mint — és ez is mély belátásról t anúskodik — 
első két évében h iva ta loskodásának a belhiva-
talnok (a szövegben ugyan csak lelkészekről van 
szó) a j á ru lékok fizetése alól mentes . A »kegyes 
társaság« ki ter jeszt i á ldásai t a t an í tókra is, kik 
— régi kánonná l fogva nőt lenek tartoztak ma-
radni (komjáthi i IV. 10.) — úgyis lelkészi pá lyára 
léptek legtöbbnyire , minthogy a főiskolát végzett 
i f jak képezték ekkor a tanítói kart , ideiglenesen 
2 — 3 évig m a r a d v á n e hivata lban. Végre azt 
kell k iemelnünk, hogy a segélyezés a szükséghez 
mér t en volt tervezve. Csakis azok sególyeztetnek, 
kik e r r e é rdemesek és rászorul tak , de ezek is 
szükségük a rányában . Ez az in tézkedés szintén 

nagyon helyes, csakhogy egyedül oly pa t r ia r -
chalis ál lapotok között volt megvalósí tható, mint 
a minők még akkor u ra lkod tak , ós hozzá tehet-
jük, hogy ez in tézkedés szükséges is volt, mer t 
kü lönben a jövedelem sem lett volna elegendő. 

Azonban a budai zsinat szép tervezete jó-
formán papi ron maradt . A kerüle t i gyámintéze-
tek, a jövedelem a rányában való befizetésekkel , 
a szükség-mér tékhez képest adandó segélylyel 
nem igen aka r t ak létre jönni . 

Megpróbálkoztak tehá t azok, kiket leginkább 
é rdeke l t a dolog, a lelkészek, az egyházmegyei 
gyámintézet tel , csakhogy itt is lassan tud tak 
s ike r re vergődni . Néhány alapszabály ós te rv 
van közölve a Fábián-Látzai-fóle »Préd iká to r i tár-
ház« II. kö te tének negyedik fogatában (1806) 
a dunántú l i egyházkerü le t néhány megyéjéből. 
Igen é rdekes és tanulságos olvasmányok, melyek 
sok egyebek mellett ké tségte lenül bizonyítják, 
hogy mily roppan t ká r volt az egye temes kerü-
leti intézet t e rvének elhanyagolása. Bemuta tom 
őket röviden a köve tkezőkben: 

A bars i egyházmegye 1799-iki »elerőt lene-
clett p réd iká to rok és p réd iká tor i özvegyek és 
á rvák táp lá l t a tásá ra felállított Cassának alkotmá-
nya az önkén tesség e lvére van fektetve (6. §.) 
s visszamenőleg, kinek-kinek h iva ta loskodása 
egész idejére ki ter jed. Minden tag köteles az 
1799. év nov. 5-ike előtt eltöltött h iva ta loskodása 
minden évéér t 2 Rfrtot , jövőben pedig tagdíj 
gyanán t 4 Rfr to t fizetni. A később más egyház-
megyéből át lépők ugyanezen elvek alá esnek 
(2., 3 , 17. §.). A belépési já ru lék 10 Rfr t (2. §.). 
A vacantok, fél díjfizetése mellett jogukat , a Cas-
sához fen ta r tha t ják (18., 19. §.). Az özvegy az 
özvegyi év alat t köteles a r e n d e s évdíjat, a négy 
Rfr to t fizetni (4. §.). Sególyeztetnek a lelkészek 
45, az özvegyek, 30 az egészen árvák fe jenként 
kilenc Rfr t jával , de a nyugdí jas atya, vagy gyám-
díjas özvegy életében a feleség, illetőleg gyer-
mekek nem sególyeztetnek. Az özvegy ú j r a fér jhez 
menete l esetében gyámdí já t veszti, de árvái fél-
díjat (4 Rfr t 30 krt) kapnak . Csak a cassában 
tagsággal bíró atya gyermeke i nyernek segélyt 
és peclig a fiúk 21, a leányok 18 esztendős koru-
kig, illetőleg míg állást nyernek, vagy férjhez men-
nek, h a t. i. ez előbb következnék be. A segé-
lyezésre fe lhasználható ugyan a tőke is részben 
(5. §.) ós ideiglenesen, de ha a deficit á l l andónak 
mutatkozik, a nyűg- és gyámdí j és segély a rány-
lagosan megszor í tandó (16. §.). A többi intézke-
dések a kezelésre vonatkoznak. 

»A Tata i Yen. T rac tusnak a m á r nem szol-
gálható p réd iká to roknak és préd iká tor i özvegyek 
ós á rvák felsególésére felállított kegyes Intózete« 
1800-ban a lakul t meg. Elrendeli , hogy minden 



lelkész 50 fr t nyugdíj t , minden özvegy 30 frt 
gyámdí ja t és a szülőtlen á rvák együt t valahá-
nyan 20 frtot kap janak . Az árvák 18, illetőleg 
16 éves koruk ig vagy önálló kerese thez j u t á suk ig 
segélyeztetnek. Az özvegyre fé r jhezmenése ese-
tében ép úgy intézkedik, mint a barsi »Cassa« 
alapszabálya. A »kegyes in tézetnek« minden lel-
kész kötelezet t tagja. Elsőben megál lapí t ják a 
szükséglete t és ekkor — a le lkészeket jövedelem 
a r á n y á b a n h á r o m osztályba sorozva — arány-
lagosat! kivetik minden t agra azt az összeget, 
melynek tőle befolyni kell, hogy a szükséglet 
fedezve legyen. Azonban a szükséglet ós így a 
kivetet t összeg is 150 Rfr tná l több nem lehet , 
i l letőleg ha a szükséglet ezt a fentebbi kulcs 
szer int tú lha ladná , a segélyezés a rány lagosan 
leszáll í tandó (17). 

Tehá t azt ta r t juk , hogy míg amot t tőke-
gyűj tésre , itt a szükséglet mindenkor i já ru lók ú t ján 
való fedezésére van fektetve a súly ; ós míg 
amot t egyenlő befizetések vannak, itt osztályo-
zást ós osztá lyonként folyton változó j á ru léko t 
ta lá lunk. Különben a két alapszabály, e l tekin tve 
attól, hogy itt a t agság kötelezett , ott önkén tes : 
meglehe tősen azonos. 

A veszprémi egyházmegye részére készült , 
de el nem fogadott te rvezet jövede lem-arányla -
gos befizetésekkel és kötelezet t tagsággal aka r t a 
a nyűg- és gyámintéze te t megalkotni . A legér-
dekesebb benne a jövedelem megál lap í tásának 
a kulcsa, mely nem egyéb, mint a keresztelési 
esetek u tán számítot t 15 kra jcár , egyházankén t 
táblázatba állítva. így a jövedelem a 36 egyház 
u t án 230 forint. Azonban ez nem lóvén elegendő, 
az terveztetet t , hogy az intézet ha t évig segélyt 
nem ad, h a n e m tőkét gyűjt . Az időközben el-
halálozot tak u tódai a befizetést folyta that ják és 
így jogot nye rnek a segélyre, vagy k ívána t ra a 
családfő által befizetet t összeget v isszakapják ós 
segélyben nem részesülnek. Tehá t ez a terv, el-
t ek in tve az egyenlő segélyezéstől, azon elvek 
a lapján készült , mint a mi mostani gyámintóze-
tünk alapszabályát megelőző, oly nagy ellenszen-
vet kel tet t tervezet . 

Különben egyebekben ez az a lapszabály- terv 
is egyezik a többiekkel , ós közös je l lemvonásuk, 
hogy az osz ta lókrendszer t nem ismerik, vala-
mint a szolgálati időhöz kötöt t segélyezési mó-
dot sem. 

Még egy egye temes gyámintézet i te rvezet rő l 
kell megemlékeznünk , melyet Látzai Sz. József, 
lepsényi lelkész, a »Préd iká to r i tárházcc egyik 
szerkesztője nyúj to t t be 1806. má jus 13-án a 
dunántú l i ev. ref. egyházkerü le t Ba la ton-Füreden 
ta r to t t közgyűlésére . 

E tervezet a lelkészek és egyházak minden 

hozzá já ru lása nélkül és eleinte csak a főisko-
lákban tanuló lelkészi fiú á rvák részére s t ipen-
dium a lak jában nyúj tandó, de később a g imná-
z iumokban tanuló fiú, majd a l e ányá rvák ra és 
özvegyekre is k i te r jedő gyámintéze te t contemplál t 
az énekes könyv megúj í tásával kapcsola tban. 

Számí tásá t a r r a alapítot ta, hogy a könyv-
á rusok t anúsága szer int a ka l endá r ium mellet t 
legkevesebb cikk a »Reform. graduálcc. Minthogy 
pedig az énekeskönyv megúj í t ása folytán, ennek 
kötelezővé tételével, az ú jonnan nyomta to t t éne-
kes könyvek nagy keres le t re számí tha tnak, sőt a 
forgalom még növelhető, ha a sok helyen szo-
kásos »diktálást« betil t ják ós az énekes könyvet , 
úgyis mint olvasókönyvet , a népiskolákban tan-
könyvvé t e s z ik : lehet a r r a számítani , hogy az 
1.800,000 re formátusbó l minden ki lencedik e 
könyvet beszerzi s egyelőre rövid pá r év alat t 
200,000 pé ldány eladható. Ha most az énekes 
könyvre a négy egyházkerü le t nyomta tás i szaba-
da lmat szerez és az előállítási á rná l minden pél-
dányt csak öt garassa l ad d rágábban , m á r az 
első eladásnál 50,000 fr t t őké re t ehe t szert . E 
tőkének 3000 fr tnyi 6 %-os kamat jábó l a kollé-
g iumokban tanuló 100 lelkészfiú-árvát l ehe tne 
évi 30 for int jával segélyezni. Sőt ha az e lárusí-
tandó példányok s így a nye reség s jövede lem 
nagyságá t felényire számít ják is: ötven árváró l 
lehe tne gondoskodni . Minthogy a könyvkiadók 
szívesen fekte tnék tőké jüke t ez üzle tbe: c supán 
az volna szükséges, hogy a négy egyházkerü le t 
a t e rve t fogadja el és egy bizot tságot választva, 
a szükséges in tézkedéseket tegye meg. 

A dunántú l i egyházkerü le t a te rvezete t vál-
tozat lanul magáévá tette, e l fogadta ós hozzájá-
ru lás véget t a tes tvér egyházkerü le tekhez te t te 
át (Préd iká tor i T á r ház II. kötet IV. fogás 91 — 
103. lap.) 

Azonban a szolid ós egészen reál is t e rve-
zetből nem lett semmi, mer t mind já r t a szom-
szédos dunamel lék i egyházkerü le t 1806 augusz-
tus havában Pes ten ta r to t t közgyűlésében nem 
fogadta el azon nyilván ki tet t oknál fogva: »hogy 
ily szent dologgal nyerekedós t indí tani nem 
iliene« (I. m. III. k. IV. fogás 67. 1.) 

Hasztalan igyekezet t Látzai te rvezeté t meg-
menteni , haszta lan bizonyítgatta, hogy a könyv-
á ru s úgy is nyerni fog ra j t a ós d rágábban adja, 
mint az egyház a d n á : indokolása meghal lga t ta -
tás t nem talált. Tud juk , hogy később a kerü le t 
nem így gondolkozot t és még kevésbbé a t iszán-
túli, mely a pr ivi leginmot 1812-ben egyenesen 
magának kapar í to t t a meg. 

A tervezete t é rdekességéné l és ma, illetőleg 
a jövőben is, haszonra fordí tható vol tánál fogva 
emlí te t tem meg. 



A je len század folyamán aztán a lakul tak 
egymásu tán a kerüle t i és egyházmegyei gyám-
intézetek. Mindenik más -más elvet követve ugyan-
azon cél felé való tö rekvésében ós elejtve a 
nyugdí j in tézet eszméjét , a melyet úgyis lassan-
ként egy ú j intézmény, egyik nyomor he lyébe 
lépő más ik : a káp lán - rendsze r egyelőre felesle-
gessé tett . 

Most m á r ott ál lunk, hogy a mul t századok 
egyik ba ján segí te t tünk. Van egy országos lel-
készi gyámintózetünk, mely a segélyre szorult, 
vagy nem szorul t özvegyeket ós á rváka t egy-
a r á n t biztos, a lé tminimumot legalább biztosító 
évi összeggel gyámolít ja. De h á t r a van még, 
hogy az egyházakór t is t együnk valamit. Azaz, 
hogy m á r ezzel is van va lamicske téve az egy-
házak e rdekében , csakhogy még több is kell, 
hogy tör tén jék . A száz év előtt elej tet t fonala t 
»a deficiens p réd iká to rok« gyámol í tásá t kell ú j r a 
fe lvennünk ós valódi nyugdí j in tézete t kell fel-
á l l í tanunk a m a fictiv »nyugdíjintézet®: a »káplán-
rendszercc helyett . 

Pokohj József. 

I S K O L A Ü G Y . 

A középiskolai tanítás-terv reviziója. 
A középiskolai tanítás-terv, úgy látszik, csakugyan 

revízió alá kerül. A legilletékesebb helyről indult ki a 
mozgalom. Wlassics miniszter fölszólította az országos 
közoktatási tanácsot arra, hogy a középiskolai tanítás-terv 
revízióját minél előbb készítse el. A miniszter addig, a 
míg az egész közoktatás gyökeres reformját törvényhozási 
úton megalkothatja, egyelőre rendeleti úton akarja meg-
javítani a középiskolai oktatást. A miniszter leiratilag arra 
is föl akar ja szólítani a tanácsot, hogy a revízión kívül 
készítse elő azt is, hogy a kétféle középiskola (gimnázium 
és reáliskola) különböző képesítését miképen lehessen 
összhangzásba hozni. E szerint tehát a miniszter az egy-
séges iskola kérdésével is foglalkozik. 

A közokt. tanács állandó bizottságának nov. 10-én 
Beöthy Zsolt elnöklésével tartott ülésében dr. Heinrich Gusz-
táv előadó tanácsos terjesztette elő jelentését és javasla-
tait a középiskolai tantervek revíziójáról. Indítványozta a 
közoktatásügyi miniszter felkérését, hogy hatalmazza fel 
a tanácsot arra, hogy javaslatait esetleg az 1890: XXX. 
törvénycikk módosításával tehesse meg; indítványozza 
továbbá egy szakbizottság kiküldetését, a mely a tanterv 
revíziójának alapvető kérdéseire vonatkozólag részletes 
javaslatot dolgozzon ki. Hogy ez a bizottság a kitűzött 
feladat körébe tartozó nagyszámú jelentékeny és jelenték-
telen kérdések útvesztőjében célt és irányt ne téveszszen, 
szükségesnek látja, hogy számára azok a kérdőpontok sza-
batosan megállapíttassanak, a melyekre az állami bizott-
ság első sorban választ kíván. Elő is terjeszti e kérdő-
pontokat. 

Az állandó bizottság dr. Heinrich G. első indítvá-
nyát egyhangúlag elfogadta s ily értelemben fölterjesztést 
intéz a vallás- és közoktatási miniszterhez ; a kérdőpon-

tokát is általánosságban helyesléssel fogadta, de tárgya-
lásukba akkor nem bocsátkozott, hanem az előadói jelen-
tést kinyomatta s azután a november 17-diki ülésében 
beható tárgyalás után a következő szövegezésben állapí-
totta meg: 

1. Mennyiben tartalmaznak a mai tantervek és uta-
sítások oly követeléseket, a melyek az ifjúság szellemi 
fejlettségének közepes mértékét tartván szem előtt, kétség-
telenül túlterhelésre vezetnek és mily módon volnának e 
követelések a középiskola céljának veszélyeztetése nélkül 
alászállítandók, eshetőleg eltávolítandók. 

2. Általános a panasz, hogy az ifjúság készültsége 
a nemzeti irodalomnak és történetnek, hazánk földjének 
és alkotmányának ismeretében a jogos követelményeknek 
nem felel meg. Mennyiben gyökerezik ez az eredményte-
lenség magában a tantervben és mily intézkedésekkel 
volna az elhárí tandó? 

3. A mennyiben az 1. és 2. pontban foglalt kérdé-
sek eldöntése egyes új tárgyaknak fölvételét, vagy most 
is kötelező tantárgyak anyagának kibővítését követelné 
meg, kérdés: mely tantárgyak anyagának vagy szere-
pének megszorításával volna a szükséges hely és idő 
nyerhető ? 

4. Fentartható-e a görögpótló tanfolyam mai anyaga 
és tanterve ? Ha nem: mely anyag tehető és eshetőleg 
mily beosztással az 1890: XXX. t.-c. 2. §-ában megálla-
pított tananyag helyébe; ha pedig e törvény megváltoz-
tatása ez idő szerint nem volna kieszközölhető, mi módon 
volna az idézett törvénycikk keretében a törvénykövetelte 
anyagnak a mainál helyesebb és üdvösebb beosztása meg-
állapítható? 

Eddig terjednek a lapoknak a revízióra vonatkozó 
hírei, melyek a revízió érdemét még alig érintik. Mi sem 
bocsátkozhatunk most még a kérdés érdemébe; ennek 
akkor lesz helye, mikor a kiküldött bizottság munkálata 
előttünk lesz. De némely előzetes észrevételektől már most 
sem tarthatjuk vissza magunkat. 

A revíziót mi is sürgős szükségnek tartjuk. A mai 
tanítás-tervek túlterhelik a középiskolai tanuló ifjúságot. 
Sokat markolnak, keveset szorítanak. A túlterhelés két 
oldalról is megvan. Túlterhel a tanterv és a hozzácsatolt 
utasítás, de — talán még inkább -— túlterhelnek a tan-
könyvek és a szaktanárok. A milyen elnyújtott, vaskos 
tankönyvek járják ma a középiskolákban, az sok a jóból. 
Csak a magyar nyelvtan tanítását veszem fel például. E 
tárgyból az algimnáziumban oly minutiákra, olyan szük-
ségtelen aprólékosságokra terjeszkednek ki a tankönyvek 
és a tanárok, melyek a tanulót csak gyötrik, s a nyelv-
tant valósággal megutáltatják velők. Mire való már az 
algimnáziumba bevinni a tudományos filologia minden szőr-
szálhasogatását s néha még bogarait is? Tanítsák meg a 
gyermeket helyesen írni, helyesen beszélni és vezessék be 
a helyes fogalmazás elemeibe: ennyi bőven elég az alsó 
osztályokban. A mostani rendszer mellett a véget nem 
érő szabályok, a rengeteg kivételek bemagoltatása mellett 
elvész a lényeg. A tanuló nem tud se nyelvet, se nyelv-
tant s a fogalmazásnak legelemibb részeiben is botrányo-
san járatlan. A sok fától nem látj ci az erdőt, a sok rész-
letező tanítás miatt csömört kap a tárgytól. S így van ez 
a latin nyelv tanításával is, mely csupa filologiává lett; ezen 
a csapáson halad a földrajz is, mely rengeteg masszává 
növekedett a szaktanári telhetetlenség miatt. 

De hozhatnánk fél más tárgyból is hasonló példákat, 
melyek mind azt igazolnák, hogy túlterhelés, nagy túlter-
helés van a középiskolákban. 

Egy fővárosi apa, maga is tanár, beszéli a követ-
kező esetet. Fiam az alsó gimnáziumban jár s bizonyít-



ványai szerint jeles tanuló. Jó tehetségű és nagyon szor-
galmas fiú. Nap-nap után elnézem, mint gyötri-kínozza 
magát a tanulással. Naponként 5— 1 j iQ órakor kel s napi 
feladványait hűségesen átismétli. Délelőtt 8 — l óráig isko-
lában van. Kettőig ebédel. Ebéd után rögtön tanuláshoz 
fog s ott görnyed az íróasztal vagy a könyvei mellett 
este 6 — 7 óráig. Akkor megvacsorál s néha még vacsora 
után is könyveihez kell mennie, mert még nincs készen 
a holnapi feladatokkal. Arról, hogy ez a 12—13 éves fiú 
naponként csak 1—2 órát is szabadon lehessen, sétálhas-
son, játszhassék, szó sincs. Akárhányszor parancsszóval kell 
eltiltanom a könyv mellől és sírva vonszolom vagy paran-
csolom sétára, mert lelkiismeretessége nem engedi, hogy 
addig szórakozni menjen, míg a napi teendőit el nem 
végezte. 

Nos, tisztelt tanférfiak, ha ez nem túlterhelés, akkor 
nem tudom, mit neveznek önök túlterhelésnek. Hisz ezzel 
a rendszerrel szellemileg tanulási undort, testileg valósá-
gos elsatnyulást idéznek elő a gyermekeknél. így aztán ne 
panaszkodjunk a miatt, hogy az ifjú a középiskola felsőbb 
osztályaiban már minden könyvtől csömört kap, a főis-
kolában és az életben pedig komoly munka és studium 
nélkül protekcióval akar boldogulni. A testi és lelki elsat-
nyulást természetszerűleg az erkölcsi elernyedtség követi, 
mely a dolognak csak a könnyű végét fogja. 

Azért csak rajta, raj ta azzal a revízióval, minél ala-
posabban, minél gyökeresebben, hogy necsak a tanterv 
ne terhelje, de a tanár se terhelhesse túl a középiskolai 
ifjúságot. Váradi F. 

T Á R C A . 

Két új vallásphilosophiai munka. 
A német vallásbölcseleti irodalom legújabb termékei-

ből különösen két mű kelt nagyobb figyelmet a tudomá-
nyos világban, oly nevekkel mint Siebeck és Seydel a 
címlapon. Az előbb említett kitűnő tudós »Lehrburch der 
Religionsphilosophie* című, 1893-ban Freibugban megje-
lent munkájában arra törekszik, hogy a vallásos tudat 
tárgyát függetlenül bármely metaphisikától vagy ezen ala-
puló ismerettani elmélettől méltassa s a vallási probléma 
eredetét és jogosultságát inkább első sorban azon tudat 
történeti kifejlődésében mutassa fel, a melynek természete 
és jelentősége azután egyfelől a személyiség lényegéhez 
és értékéhez, utóbb pedig a kulturához való viszonya 
alapján derítendő fel. 

Ebből láthatólag Siebeck már előzetesen a történeti ku-
tatást helyezi előtérbe, mely azonban csak úgy lehetséges, ha 
a vallások lényegök szerint hasonlíttatnak össze, s ebből 
az összevetésből a haladás törvénye domborul ki. Továbbá 
nála az ember mint valóságos személyiség érvényesül, 
nem csupán mint individuum, de mint önmagában létező 
érték. Ez a naturalismus és intellectualismus álláspontján 
vett diadal. Mert bármily jogosult legyen is az egyoldalú 
quietismus, a szép lelkek vallásosságával szemben az ember 
társadalmi helyzetének hangsúlyozása a maga vallási vi-
szonyában is, mégis íenforog a veszély, hogy a társa-
dalmi momentum túlfeszítése lerombolja az ember személyi-

ségének és sajátos örökkévaló valláserkölcsi értékének 
méltánylását. 

A hol azonban ezt a személyiséget jogaiba vissza-
helyezzük, ott, mint épen Siebeck mutatja ki, az imma-
nentia álláspontja magától megvan haladva s a transce-
dentalismus álláspontja önkényt áll elő. 

Egyébiránt Siebeck munkája két részre oszlik: az 
elsőnek tárgya a vallásos tudat lényege és fejlődése, és 
pedig az első szakaszban a vallás helyzete a művelődés 
életében talál megvilágítást, tudniillik annak ellenséges 
viszonyulata emehhez, valamint szükségszerű összefüggése 
azzal, majd a túlvilágra való utalás, mely minden kultú-
rával szemben a vallásos tudat jellemző sajátosságot nyújtja. 
Miután még a vallásphilosophia feladatát és módszereit 
tárgyalja, a második szakasz a vallás fejlődését adja elő. 
Ennek három fejlődési fokát különbözteti meg a szerző, 
tudniillik a kezdetet, az erkölcsiségi vallást, végül a meg-
váltási vallást, melyek mindannyian jellemző különbségeik 
szerint nyernek megvitatást, a probléma helyes fölállításá-
val és megoldásával. Az egész igen szellemes előadása a 
vallástörténelem philosophiájának, s átvezet a harmadik 
szakaszra. 

Itt két fejezetben taglalja szerző a vallásos tudat 
subjectiv és objectiv kialakulását és pedig tekintettel min-
denekelőtt. a hit lényegére, a hit és tudás nehéz problé-
májára, továbbá a vallás és erkölcs, a vallás és vallásosság, 
a hitrege és a tantétel, a kultusz és egyház viszonyára, 
végül a vallásos életrendeltetés módozataira. Megannyi 
alapos boncolása a vallástörténetben jelentkező s annak 
philosophiai nyomozása rendén feltáruló problémáknak. 

Siebeck munkájának második része a vallás igazsá-
gát tárgyazza Első fejezetében pontosan meghatározva a 
problémát, első sorban a világeszmét, azután az istenesz-
mét, majd az ok- és célfogalmat, a szabadságfogalmat, az 
emberi rendeltetést és a theodiceát veszi vizsgálat alá. 
Főként itt száll szembe erélyesen a szerző az illosionis-
mussal, midőn például erősen hangsúlyozza, hogy a val-
lás tényében és fejlődési menetében rejlik annak bizony-
sága, hogy a személyiségnek az élettökélyre irányuló 
ösztöne a valóság határai közt, a mennyiben azt a benső 
élet horizontja határolja, nem talál végleges kielégítésre. 
Ezt a kielégítést a személyiség csak egy oly élet kilátásá-
nak lehetősége következtében nyeri el, mely földi és ér-
zéki lételének, egy földöntúli léttel való kapcsolatát téte-
lezi föl. 

Ezt a kilátást mintegy csupán subjectiv gondolkodás 
eredményét ragadni meg, melyre nézve objectiv támpon-
tok nincsenek, annyi, mint a személyiség alaplényegét és 
alapösztönét is valami agyrémként fogni föl s az egész 
életet merő illusióvá fújni föl. Másfelől ezen ösztön jogo-
sultságát, azaz teljesülhetését magát elismerni, s ez érte-
lemben utalni az emberiség életének bizonyos természet-
szerűséggel a végtelenig nyúló tökéletesedésére, vagy egy 
bekövetkezendő, ideális földi állapotra, szintén csak annyi 
volna, mint ezt az elismerést magát is illusióraalapítani, és 



pedig oly illusióra, mely alkalmas arra, hogy gondolko-
dásunkban és cselekvésünkben az ethikai rugókat kiölje. 

Felosztásában és eszmemenetében lényegesen eltér 
Siebecktől Weiss legjobb tanítványa, Seydel Rudolf hát ra-
hagyott m ű v e : »Religionsphilosophie ím Umriss. Mit histo-
risch-kritischer Einleitung über die Religionsphilosophie 
seit Kant*. E könyv szintén Freiburgban látott napvilágot 
1893-ban s 396 lapon két részt ölel fel: a történelem-
kritikai részt és a tulajdonképeni vallásbölcseletet. 

Az első rész öt fejezete: 1. A vallás lényegének 
egyoldalú meghatározása i : (a tulajdonképeni vallásböl-
cselem fogalma és történeti kezdete : Kant. Schleierma-
cher, Fichte, Hegel, Schelling). 2. A vallás mint a psychikai 
életformák összefogása (Schleiermacher, Fries, Hase, Nitsch, 
Krause. Baeder, R. Roth, F. Schwarz , Weisse). 3. Az ú jabb 
ismeretelméleti ellenvetések befolyása (Schweizer, Pflei-
derer, Biederman, Lipsius.). 4. Az ismeretelméleti skepsis, 
szövetségben a gyakorlati és utilisztikus korszellemmel 
(Ritschl, Harmann, Kafton, Bender). 5. Ellenhatások s 
legújabb jelenségek (Hartmann, Reuwenhoff, Vathe, Teich-
müller, Dorner, Punjer) . 

Mint látnivaló, Seydel a történet anyagát nem any-
nyira időrendi, mint tárgyi szempontok szerint osztja be, 
s különösen feltűnik éles hangja Har tmann megítélésénél. 
A vallásphilosophiát nem úgy fogja föl, mint Ziegler 
Theobald után sokan, a ki tulajdonkép csak valláspsycho-
logiájáról akar tudni, s hideg közönynyel áll szembe az 
egyes vallások tar talmával , úgy hogy nézőpontja volta-
képen kizárja a vallások egyenkénti értékelését vagy 
egy emelkedő fejlődésmenet föltételezését. Ehhez képest 
a második rész címe is így hangzik : a szabad isten-
fiúság (Gotteskindschaft) vallása, mint a vallásos feladatok 
és végcélok philosophiai vizsgálatának eredménye. 

Bevezetése a vallásphilosophia fogalmi meghatáro-
zását és sorozatát tar ta lmazza, azután a hitről, mint a 
megismerés útjáról szól, a bölcselkedés és tapasztalás 
mellett, majd a kijelentés fogalmának krit ikájával fog-
lalkozik. 

Az első főrész tárgya a valláseszmény általános 
fogalma, és pedig előbb részleteivel együtt önmagában, 
azután az ellenkező erőkkel való küzdelmében, végre 
egyenkénti kiágazásaiban. A második főrész: a vallásos 
hittan, a hit és kétely fejtegetésen kezdi, hogy aztán első 
fejezetében Isten létezésére és lényegére, s általa bizto-
sított üdvözülésünkre térjen át. De ez a fejezet maga is 
három alcímre oszlik, melyek közül egyik a föltétlen léte-
zéséről, vagyis az Isten bizonyítékairól szól, a második 
az istenfogalom konkretizálására való átmenet után a 
föltétlent metafizikailag, mint mindenhatóságot vizsgálja, 
a harmadik pedig ugyanezt ethikailag, mint megváltási 
akaratot . 

Most a második fejezet a világot az üdvösségesz-
ményhez való viszonyában mutat ja föl, vagyis a theodi-
ceát fejti ki, elvetve a rossznak az emberi elmeszabadságra 
vagy a sá tánra való dualisztikus visszavezetését s az igazi 
theodiceát alapítva meg. 

Harmadik főrészében Seydel munkája egy vallási 
aesthetika rendszerét állítja fel, s ennek viszonyát a val-
lásos hittanhoz és ethikához s feladatait. Kapcsolatos ezzel 
Isten aesthetikai (érzelmi) felfogása és ábrázolása, s ép 
úgy az istenellenes aesthetikai felfogása és ábrázolása 
körül kifejtett beható tanulmánya. A vallási ethika képezi 
a negyedik főrészt, három szempontból fogva föl, mint 
a hit érdekében való cselekvést, az üdvösség érdekében 
való cselekvést, s a mások vallási élete érdekében, sze-
retetből való cselekvést. 

Ennyi a száraz schemája Seydel könyvének, melyből 
a keresztyén tanítás hasznos és gondolatokban gazdag 
tájékoztatót nyert . 

— i. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Új Óramutató. Szerkesztette Szabó Aladár, a > Hajnal* szerkesz-
tője. Budapest, Hornyánszky Viktor könyvnyomdája 1896. 148 lap. 
Ára 50 kr. A tiszta jövedelem a »Hajnal* belmissziói alap növelé-

sére fordíttatik. 

Forró hitéletvágynak forró megnyilatkozása : ez az 
Új Óramutató. Hibáznánk, ha másképen fognók fel. Van-
nak tévedései, túlzásai sőt túlkapásai is, mint azokat később 
fe lmuta tom: de buzgalma nem demeteri buzgalom s ke-
gyessége nem efraimi kegyesség; íróinak s különösen a 
szerkesztőnek az a Pál lebeg lelke előtt, az az Istensze-
rető ember, ki tesz, vesz, ír, dolgozik, prédikál, egvik hely-
ről a másikra megy, hogy elmondja mindenüt t : lélekben 
forrók lévén, az Úrnak szolgáljatok (Róm. XII. 11.). Válo-
gatás nélkül készen megcselekedni mindeneket, valamelyek 
Isten előtt kellemetesek, és az ő dicsőségére, magának az 
embernek s másoknak az idvességére szolgálnak: erre ser-
kent minden szava pásztorokat, tanítókat és világiakat, 
azt akarván, mint az öreg Tormássy János mondotta több 
mint 100 évvel ezelőtt, hogy »idvességünk dolgában ne 
legyünk olyanok, mint liliomok, melyek nem fonnak és 
nem dolgoznak*. 

S e célból egy csomó munkát mutat fel s a jánl a 
buzgó pártolásra. Valamennyi munka közt a belmisszió 
emelkedik ki s viszi a vezérfonalat ; az egész könyv ezért 
van í rva ; azért, hogy ezt megismertesse, igazolja s meg-
kedveltesse s legyőzze az ez ellen még mutatkozó ellenszen-
vet. Legkiválóbb s legserényebb embereit gyűjti össze e 
végre, hogy kimutassák e munkának szükséges voltát és 
feltárják áldásos hatását . 

Megjegyzem, hogy az eszme felfogásában különbség 
van az írók közt. Erős Lajos püspökladányi lelkész nem 
ért többet a belmissziói munka alatt, mint hogy tegye 
meg minden lelkész, minden presbyterium a keresztyén 
pillantropikus mozgalmak terén a maga kötelességét s 
akkor készen van a belmisszió; a szerkesztő pedig belmisz-
sziói munka alatt bizonyos egyleti tevékenységet gondol 
egy evangeliumi belmisszió-egylet vezetése alatt, melynek 
felállítására egy 100000 frtnyi alapot szeretne összegyűj-
teni ; s ügy látszik, hogy a többi írók többé-kevésbé a 
szerkesztő felé haj lanak, főkép azok, kik külföldön is meg-
fordultak. 

Lássuk mindenekelőtt a dolog célját, úgy a mint 
azt az egyes írók előadják, azután annak eszközeit, úgy 



a mint azt ők maguk sürgetik s akkor mondjunk véle-
ményt a dologról. 

Kálmán Gyula ságvári lelkész szerint a belmissziói 
munka célja; a lelkészek és a nép közt lazulni kezdő bizal-
mas és szeretetteljes viszony megerősödése hogy mi a 
Krisztus szolgái, a szó nemes és valódi értelmében lelki-
pásztoroknak tekintessünk; és ennek következéseül az 
evangelium ható erejét nagyobb fenynyel láthassuk majd 
tündökölni templomban és iskolában, a felnőttek tiszta 
erkölcseiben és gyermekeink ártatlanságaban, a családban 
és közéletben. Maycr Endre eperjesi theol. tanár szerint 
a munka célja a tiszta valláserkölcsiség oly értelemben, 
hogy a ker. egyháznak minden egyes tagjai igazi keresz-
tyének legyenek és szivökből ne hiányozzék a hitnek és 
valódi szeretetnek azon ereje, mely nem tolja másra ebbeli 
kötelességeinek teljesítését, hanem maga cselekszi azokat 
s nem tekinti tehernek, hanem édes örömnek. Pokoly 
József kolozsvári theol. tanár szerint a belmisszió célja: 
az egyháznak alapját képező erős hitélet és egyháziasság 
felköltése s az Istenével meghasonlott bűnös léleknek a 
Jézus Krisztus által Istennel való kibékítése, negatíve 
kifejezetten pedig, hogy a magyar vallásosság ne adminis-
tratióban álljon vagy oly szertartásokban, melyeknek az 
életre gyakorolt hatása semmi vagy majdnem semmi. Kutas 
Bálint törökszentmiklósi lelkész szerint: a hívek hit- és 
erkölcsi életének mélyítése, nemesítése, a tiszta evangeliumi 
tudat, fokozása, a gyülekezeti tevékenység iránti érzék fel-
ébresztése vagy erősítése. Csizmadia Lajos lepsényi lelkész 
szerint: a benső vallásosságot felébreszteni, a reformáció 
drága örökségéhez való hű ragaszkodásunkat megszilárdí-
tani s a prot. öntudatot emelni. Görömhei Péter nagykállói 
lelkész és f.-szabolcsi esperes szerint, hogy a hivek el ne 
széledjenek, az egyháztól el ne idegenkedjenek, vagy hogy 
a vallásos gyakorlatokat megtartsák, a templomot látogas-
sák. űrvacsorával éljenek, magán, családi és nyilvános éle-
tökben Isten törvényei szerint való életet. Jézus parancsait 
s példáját követve éljenek. Fekete Gyula nagykikindai lel-
kész szerint élő egyházzá alakítani a már külsőleg orga-
nizált egyházat; öntudatos keresztyéni erővel és meggyő-
ződéssel bíró munkás keresztyénekké formálni át az egyház 
testéhez külsőleg hozzátartozó tagokat. Dr. Kecskeméthy 
István kolozsvári theol. tanár szerint: az evangelium szel-
leme által megtisztítani, megerősíteni, megnemesíteni, meg-
szentelni s üdvözíteni az egyéni, s szabaddá, nemzetiessé, 
öntudatossá s tisztává tenni a nemzeti életet s annak 
anyagi és erkölcsi jóllétét felvirágoztatni. Szibssy Aladár 
pénzügyi biró szerint az élő. tevékeny keresztyén hit 
ápolása és ezzel kapcsolatosan a szeretet segítő mun-
kája a bűn és nyomor elleni küzdelemben. Erős Lajos 
fentebb említett meghatározása a tiszántúli egyházkerület 
1895. évi jegyzőkönyvének 259-dik pontjával van össz-
hangzásban, mely kimondja, hogy a lelkészi hivatalt s az 
azzal kapcsolatos pastorális munkák összeségét belmissziói 
feladatnak tekintvén, a midőn ügv a kebelbeli lelkészek-
től, mint a vezetésök alatt álló presbyteriumoktól elvárja 
azt, hogy az új idők küszöbén a speciális helyi viszo-
nyoknak megfelelőleg hatványozott buzgalommal mindazt 
megtenni igyekezzenek, a mi a hit- és egyházi élet fel-
virágoztatására, az erkölcsi, szellemi és anyagi jóllét biz-
tosítására üdvösnek látszik: ugyanakkor kimondja azt, 
hogy a lelkészek és presbyteriumok minden munkájokban, 
a hazánkban történelmi alapon kifejlett zsinati presbyteri 
rendszer s a máig is érvényben álló confessiók, régibb 
és újabb zsinati légzések, kánonok és egyházi törvények 
szellemében jár janak el s gondjuk legyen arra, hogy sem 
a hitrendszeren, sem az alkotmányos egyházi szervezeten 
soha, sehol és senki által csorba ne üttessék. Schmidt 

Henrik ujverbászi tanító szerint, a belmissziónak feladata 
minden, akármiféle alakban mutatkozó nyomorúságot 
könyörületesség és szeretet által nemcsak enyhíteni, de 
attól megszabadítani is. Ferenczy Gyula krassói lelkész 
az egyházi adózás reformját is a belmisszió feladatai 
közé sorozza, célja levén a belmissziónak az is, hogy a 
kortól elmaradt gazdálkodási s adózási rendszerünket a 
józan ész követelményeinek s a Szentírás szellemének 
megfelelő rendszerrel váltsuk fel. A szerkesztő, dr. Szabó 
Aladár, az öntudatosság erősítését s az igaz életteljes 
vallásosság felélesztését tűzi ki a belmisszió feladatául, 
hogy ez által az evangeliumi egyháznak minden tagjai 
betöltessenek oly élő hittel s munkakedvvel, melyet a lélek 
folyton erősít, s a mely az Isten országának terjesztését 
fökötelességünleké teszi. 

Mik most már az itt felsorolt belmissziói célok 
eszközei ? 

Kenessey Béla kolozsvári theol. igazgató a templomi 
igehirdetés központi jelentősége mellett a házankénti össze-
jövetelek szükséges voltát is kiemeli. Kálmán Gyula a 
vallásos estélyek tartását tartja szükségesnek; Mayer 
Endre, Kutas Bálint a vallásos iratok terjesztését s a sze-
retet-egyesületek felkarolását ajánlják. Pokoly József a régi 
belmissziói nyomok követésére hívja fel a figyelmet, mi-
lyenek az alumneumok stipendiumok alapítása s fentar-
tása, a bibliaterjesztés, vasárnapi iskolázás, tanoncok 
vallásoktatása stb. Csizmadia Lajos református olvasó-
körök felállítását tanácsolja; Görömbei Péter pedig a dia-
konusi intézmény felállítását tartja szükségesnek, főleg a 
népesebb gyülekezetekben s melyet ő Nagy-Kállóban akként 
szervezett, hogy az egyházközséget felosztották öt kerü-
letre, a városban alakítottak (tizedeknek megfelelőleg) négy 
kerületet, ötödiknek vették a pusztákat és tanyákat. Min-
den kerület élére választottak egy fődiakonust (főfelügye-
lőt), ezek mellé 6—6 diakónust vagy felügyelőt; a tanyai 
fődiakonus, tanyai gondnoki címmel, az egyes tanyákon 
maga szemeli ki s alkalmazza a tanyai diakónusokat; 
különben a presbyterium választja őket az írni s olvasni 
tudó, buzgó egyháztagok közül s (mint presbyterjelöltek) 
három évig szolgálnak eskü alatt, összekötő kapcsokat 
képezvén az egyháztanács, mint kormányzó hatósági és 
a hívek között oly módon, hogy a presbyterium közérdekű 
határozatait és a felsőbb egyházi hatóságok rendeleit az 
egyháztagoknak tudomására hozzák, vagy látogatásaik 
alkalmával vagy az esetenként általok összehívható érte-
kezleteken; általában pedig ügyelnek arra, a mit fentebb 
mint Görömbei Péter felfogását, a belmisszió céljaképen 
már elmondottunk. Fekete Gyula az esteli vallásos felol-
vasások, karénekek, zeneelőadások, konfirmáltak egyesülete, 
vallásos építő olvasmányok mellett szól. Szilassy Aladár 
a lelkészképzés és ellátás emelését s a világiak társadalmi 
tevékenységének nélkülözhetetlen voltát hangsúlyozza, a 
mely nélkül hiába volna minden áldozatkészség a lelkész-
képzés s ellátás érdekében. A lelkész — szerinte — a 
nagy tömegeket átgyúrni, bennök az élő hitet állandóan 
fentartani, annak tápot adni egyedül nem képes. Ők meg-
mozdíthatják a lelkeket, megindíthatnak bizonyos üdvös 
mozgalmakat, de hogy azok a hívek tömegében gyökeret 
verjenek, hogy a társadalmi életben gyakorlati tényezővé 
váljanak, ahhoz, a mennyire ő tudja s látta, a világiak 
támogatása, vállvetett munkája is kellett mindig, s fog kelleni 
a jövőben is, úgy másutt, mint nálunk. S ezt a munkát a jó-
tételben keresi, és pedig nemcsak a családi, baráti és ismerős 
körben, hanem azon kívül ís mindenütt, összejövetelek, egye-
sületek s jó olvasmányok terjesztése útján. Különösen gaz-
dag és hálás tere nyilik a világiak tevékenységének az 
az összejöveteleken saját szakmájokba vágó előadások 



tartásán kívül, a különböző keresztyén célú egyesületek 
körében, nem a vezetést értve ott, de a munka, a köte-
lesség nagyobb részét, meiynek nagy kárát valljuk, ha azt 
nem méltányoljuk eléggé. Bercezky Sándor budapesti ág. 
hitv. ev. vallástanár a vallástanítás kiváló súlyát mutatja 
tel, ha az a sziv és akarat vallásos nevelésével jár kar-
öltve s ama szempontból indul ki, hogy a növendék, ha 
majd egykor a felnőtt kort eléri, szabadsággal fog bírni 
arra, hogy vagy maradjon ősei hitében, vagy az egyházi 
kötelességek alól magát kivonva, hitét, az igazságot meg-
tagadja és minden egyházi köteléken kívül élje le életét; 
sürgeti azért, hogy a vallástanár és tanító, neesak elő-
adója legyen tárgyának, de lelkipásztora is növendékei-
nek, a kinek az a feladata, hogy az ifjúságot az egyház-
küzség tevékeny buzgó tagjaivá nevelje, minélfogva — 
szerinte — a vallástanárnak tanítványait az egyház bel-
missziói életébe is be kell vezetni oly formán, ha az 
ifjúság körében jótékonysági egyesületet, pl. gyámintézeti 
vagy missziói, vagy konfirmándus egyletet alakít s ezáltal 
azok figyelmét az egyházi elet ez ágára is felhívja és 
alkalmat ad nekik, hogy gyakorlatilag alkalmazzák a fele-
baráti szeretet ama törvényét: jól tegyünk mindenekkel, 
de legkivált a mi hitünknek cselédeivel. Jámbor Lajos 
békési ref. tanító az evangeliumi nevelés, gyermekisteni 
tiszteletek tartása s a valláserkölcsi olvasmányok terjesz-
tése mellett buzog; Schmidt Henrik a vasárnapi iskolá-
kat, énekkarokat s mértékletességi egyleteket tartja szük-
ségeseknek. Löw Fülöp locsmándi ág. h. ev. lelkész a 
gyermekisteni tiszteleteknek az egyházi évkörbe való beil-
lesztését javasolja. Erős Lajos a nagy egyházközségeknek 
parokhiákra osztását s a lelkészek szaporítását látja szük-
séges eszköznek s ezenkívül fegyvereket ajánl a baptisták 
és nazarénusok ellen. Ferenczy Gyula egy egyetemes 
közpénztár mellett foglal állást az egységes adóreform 
alapján. Horváth Gyula orvosnövendék a paráznaságot 
ostorozza; Biberauer Richárd lelkészjelölt a mértékletes-
ségi mozgalmakat veszi tollára s a »Kék kereszt* mér-
tékletességi egyletről közöl ismertetést. Csiky Lajos deb-
receni theol. tanár a belmissziói munkát a theologiai 
akadémiáknak ajánlja figyelmökbe. Jávory Nándor somogy-
viszlói lelkész a krisztusi munkásságot, szeretetet és imád-
kozást ajánlja a lelkészi értekezleteknek »in hoc signo 
vinces* jelige alatt. Lévay Lajos sárkeresztúri lelkész a 
pásztori látogatást, a vallásos estélyek tartását, a hétköz-
napi bibliamagyarázatokat, az ismétlő iskolások vallás-
oktatását, a konfirmációra a lelkész által eszközölt előké-
szítést, a gyermekisteni tiszteleteket, a szórványok látoga-
tását, nőegvesületek alakítását, egyházi alaptőke gyűjtését 
tartja célravezető dolgoknak. Kutas Bálint ismételten a 
vallásos estélyek, a szórványokban való vallásos össze-
jövetelek, a vallásos iratok terjesztése, szeretet egyesüle-
tek, konfirmándusok asyluma mellett cikkezik. Beyer Fülöp 
eperjesi hittanhallgató az ottani theologiai belmissziói 
egylet munkálkodását rajzolja. Gáncs Jenő, székesfehér-
vári ev. lelkész, Illyés Endre mezöberényi, Csécsi Miklós 
makói ref. lelkészek, valamint Beák Sándor türkösi ev. 
lelkész az ifjúsági s nőegyesületek támogatásában értenek 
egyet. Végre a Lorántffy Zsuzsánna-egylet, a Budapesti 
ref. ifjúsági egylet, a »Kék kereszt« egylet s az Evange-
liumi szövetség alapelveinek, illetőleg alapszabályainak 
bemutatása utan Szabó Aladár cikkét olvassuk, ki fel-
hívja a világiak figyelmét arra, hogy járjanak utána a 
nép bajainak; gondoskodjanak arról, hogy a protestáns 
hívek számára minél több biztos keresetforrás nyittassék 
ott különösen, a hol népünk anyagilag pusztulófélben 
van; általában vezessék, oktassák őket, és a szívtelen 
uzsorások, meg az okszerűtlen gazdálkodás körmeiből 

szabadítsák ki ; ha virágzó lesz a prot nép anyagi hely-
zete, akkor ez lesz a mindennél biztosabb alapja a lel-
készek és tanítók anyagi jóllétének is. Szükségét látja 
egy belmissziói épületnek Budapesten, hol a ref. zsinat 
is helyet találna; óhajtana egy politikai napilapot, mely 
minden pártra hatást gyakorolhatna s minden pártban 
barátokat szerezne az evangeliumi szövetségnek, testvéri-
ségnek, szeretetnek és igazságnak. Szószólója egy evan-
geliumi belmissziói egylet felállításának, a mely egylet 
egy titkárt és segédeket tartana, a kik aztán lehetőleg az 
ország minden gyülekezetében alakítanának fiókegyesüle-
teket, a mely célra mint legelői is említettem, szerinte 
100.000 frt alaptőke volna szükséges. Sokat érne egy 
külmissziói társaság is ; hacsak egy embert küldhet-
nénk is ki — mondja — ha ez egyszer megtérne és 
bejárná az országot, többet tenne, mint ezer szép 
prédikáció. Szól továbbá a jövendő lelkipásztorok igazi 
keresztyén és gyakorlati szellemben való neveléséről is; 
szóba hozza a családi áhítatot is, a vasárnap meg-
szentelését, a jótékonvcélu mulatságok, a dobzódás, károm-
kodás és kártyázás megszüntetését, az »ördögnek és 
fenének« kiküszöbölését szójárásunkból; sürgeti az okos mu-
latságokhoz való szokást, a milyenek pl. az úszás, kirán-
dulás. torna zene s egy csomó tisztességes játék. Felszó-
lítja általában a nőket, különösen a lelkészek és tanítók 
nejeit, hogy a Krisztus szeretetét s akaratát igyekezzenek 
érvényesíteni. Rendkívül sokat tehetnek. Mily sok kis gyer-
meket menthetnének meg a korai haláltól. Valóságos ragály 
a kis gyermekek elhanyagolása. A gondos testi ápolás 
mellett tanítsák meg az anyák gyermekeiket szép ének-
lésre, a Krisztusról szóló történetekre s imádkozzanak 
velők. Követeljék csak az anyák, hogy fiaik ne tartsanak 
előttük titkot, majd nem lépnek a gyalázatos bűnök utaira, 
Felkarolja a cselédek ügyét, a diakonissaképzést. Szövet-
ségre szólítja fel a nőket, hogy egyszerű ruhában járjanak 
s hogy oly rengeteg ételt és italt ne adjanak az asztalra, 
mint eddig szoktak. Eszünkbe juttatja, hogy Krisztus ránk 
bizta a nyomorultakat, vakokat, süketeket, nyavalyatörő-
seket, hülyéket; s valósággal megborzad az ember, ha 
arra gondol, hogy a két evangeliumi egyház ezekért eddig 
jóformán semmit sem tett. Végezetül egy magyar katho-
likus és egy zsidó keresztyén egyház eszméjét veti fel; 
amazt a pápistákból s görögkeletiekből óhajtaná megala-
kítani, emezt pedig a zsidókból, evangeliumi tanokkal, 
némi tekintetben conservativebb egyházszervezettel és vál-
tozatosabb isteni tisztelettel, és ezeket mint védbástyákat 
állítaná fel a prot. egyház elé egyfelől a vakhit, másfelől 
a Krisztus tagadó hitetlenség ellen. 

Hűségesen mondtam el az egésznek tartalmát. A 
mint láttuk, furcsaságok is vannak benne; de az egész 
sokkal komolyabb munka, sem minthogy a furcsaságokon 
akadjunk fenn s a mozgalmat megtámadjuk s nevetségessé 
tegyük. Azok a célok, melyeket benne látunk és azok az 
eszközök, melyeket rendre ismertettünk, megérdemlik, sőt 
felhívnak bennünket, hogy azok felett gondolkozzunk, és 
»a melyek igazak benne, a melyek tisztességesek, a melyek 
igaz cselekedetek, a melyek tiszták, a melyek szerelme-
tesek, a melyek jó hírűek és ha mi jóság és ha valami 
dicséret, cselekedjük is azokat, hogy a békességnek Istene 
legyen velünk (Phil. IV. 8. 9.). 

Pécel. György László. 



B E L M I S S Z I Ó . 
Spanyol református lelkész Budapesten. 

A napokban Budapesten járt Jüan E. Fuente spanyol 
misszionárius lelkész, a spanyolok evangelizációjának egyik 
ismert nevű, buzgó harcosa, a ki jelenleg hazánkban gyűj-
töget szegényei részére. Fuente több előadást tartott, 
melyek élénk színekkel rajzolták az evangelizáció mai 
állását és nehézségeit az inkvizíció hazájában. Egyik be-
szédében elbeszélte saját élete történetét is, a mi szintén 
ékesen szóló bizonysága annak, hogy Spanyolország még 
ma is a vakhit, a tudatlanság valóságos fészke, és hogy 
Isten csudája, ha az ország evangelizációja olyan ered-
ményeket mutathat föl, a milyeneket mégis fölmutat. 

Fuente nyolc évig növekedett pápista seminárium-
ban (t. i. római k. vallású volt még akkor); mikor innen 
kikerült, egyszer Angolországba utazott. Itt misét akart 
hallgatni és valahogy épen református templomba lépett 
be, a hol bámulva tapasztalta, hogy itt nem mondanak 
misét. 0 a semináriumban semmit sem hallott arról, hogy 
Angolország protestáns, csak annyit hallott róla, hogy 
annak népe eretnek, a melyet tűzzel-vassal ki kellene 
irtani. Mikor aztán barátai elmondták neki, hogy eretnek 
templomban volt, majdnem kétségbeesett, még aludni 
sem hagyta iszonyú vétke. 

Egy este a hogy hazament, szobájába valamely kéz 
egy spanyol bibliát helyezett. Emberünk megnézi a köny-
vet, látja, hogy biblia. Ez hát az a híres könyv ? gondolá. 
Úgy fejezte ki megvetését a szent könyv iránt, hogy so-
káig rá sem nézett. De mind hiába, valami hatalom kény-
szeríté, hogy bele tekintsen. És a mint egyszer elkezdte 
olvasni, többé abba sem hagyhatta. Igv változott át lassan-
ként egész gondolkozásmódja. Rettenetes csapás volt szü-
leire, mikor megtudták, hogy fiuk eretnekké lőn. Kiátkoz-
ták, anyja még halálos ágyán is csak átkozni tudta fiát. 
Fuente azután Németországban és Bázelben tanult, mely 
utóbbi helyén lelkészszé is avatták ; ma pedig Asturia 
tartományban buzgólkodik az evangeliumi terjesztése mel-
lett, számos év óta. 

Spanyolország az az ország, mondta azután, a hol 
a pápaságnak még ma is oly nagy hatalma van, mint 
sehol a világon ; ez az ország többet dolgozott a pápaság 
hatalmának megerősítésén, mint a többi együttvéve; ez 
az ország adta a pápának leghívebb testőreit: a jezsui-
tákat ; ez az a nép, a mely a pápai hatalom kedvéért 
valóságos öngyilkolást vitt végbe az inkvizíció által ; itt 
a pápa uralmát már századok óta nem tette kétségessé 
semmi körülmény. És ez annak a babonának, fanatizmus-
nak és egyúttal hitetlenségnek szülőanyja, a mivel ott ta-
lálkozunk. Erre a népre nézve Krisztus és az ő evangé-
liuma elvesztette fontosságát; itt a szentek teszik a csu-
dákat, Mária minden, ő nélküle Krisztus semmi befolyással 
nem bír, mondjuk: nem ér semmit. A babona a lélekben 
és igazságban való isteni tisztelet megölője és megölője 
egyszersmind az evangeliumi törekvéseknek. 

1868-ban mondták ki törvényben a vallásszabadsá-
got, de ez a törvény nem ártott semmit a fanatizmusnak 
és babonának, mert hát tudvalevő, hogy a spanyol büszke 
és konzervatív, a mi az övé, az mind tökéletes, legelső 
nemzet ő a világon, legelső a vallása is. A spanyol ezért 
szentül hiszi, hogy az evangeliumi törekvéseket kiirtja még 
valami inkvizíció. A hol ekkora a vakhit, ott szokott leg-
nagyobb lenni a hitetlenség; itt is vannak gúnyolódok, 
fölös számmal és vannak istentagadók bőven. 

Érdekes példákat hoz fel arra, hogy mekkora itt a 
gyűlölet az evangeliumi világosság ellen. Persze az orosz-
lánrész a papságé, de a világiakis megteszik a magukét; 
kereskedők, iparosok pld. nem fogadnak protestáns mun-
kást; a protestánsokat családjuk, rokonaik megvetik; a 
közigazgatás emberei barbárul zaklatják. 

Északi Spanyolországban egy ember megismerte az 
evangéliumot; addig munkálkodott aztán, mig egy kis 
gyülekezetet gyűjtött maga körül. Ezzel persze a papok 
gyűlöletét zudítá fejére, kiknek áskálódására a polgármes-
ter a prot. isteni tiszteletet egyszerűen betiltotta; mikor az 
evangelium hívei ennek dacára is összegyűltek, karhata-
lommal kergette széjjel őket ; máskor pedig többeket bör-
tönbe vetett. A protestánsok a helytartóhoz és a minisz-
terhez fordultak ótalomért, de a polgármester még ma is 
azt teszi, a mit jónak lát. 

Asturiában egy prot. ember processzióval találkozott 
és nem vette le a kalapját. Ezért a pap rendőrt hivatott, 
ki fegyveresen kisérte be a börtönbe. Három hónapi fog-
ságot kapott. 

Egy asturiai faluban egy asszony szintén az evan-
gelium híveihez állott. Mikor a pap ezt megtudta, eltökélte 
magában, hogy az eretnek asszonyt kiűzi a faluból; a mit 
olyformán hajtott végre, hogy éjféltájban egy gonosz ban-
dát küldött az asszony házához, kik a ház ablakait, tetejét 
kődobásokkal, puskalövésekkel egészen szétrombolták. Az 
asszony pedig ezalatt odabent buzgón imádkozott a sötét-
ség emez áldozataiért, ellenségeiért. A szomszédasszony 
tanuja volt az esetnek, és azt mondta, hogy mégis az 
lehet az igaz vallás, a mely mellett így tesznek bizony-
ságot, és nem kövekkel és puskákkal, aztán pedig ő is 
követője lett az evangéliumnak. Ez az asszony épen úgy 
járt, mint a másik; hét éjjel ismételték garázdálkodásu-
kat a fanatizált támadók; az öreg családapát kővel vesze-
delmesen meg is sebesítették. Panaszt tettek, de az semmit 
sem használt, így a szegény asszony kénytelen volt a 
faluból eltávozni. 

Annyi ilyen példát lehetne fölhozni, hogy szinte azt 
kérdi az ember, lehet-e ott az evangelizációnak valami 
eredménye ? És mégis van eredménye. 1869-ben hallották 
először az evangéliumot, már t. i. az inkvizíció eltörlése 
óta. Madridban ez évben megalakult az első gyülekezet, 
csekély számú tagokkal. Ezeknek föladata volt a jezsuiták 
ellen, Izabella királyné ellen érvényesíteni evangeliumi 
elveiket. Azóta hangzik az ige a pirenei félszigeten, min-
den jelentékeny városban van gyülekezet, sőt sok faluban 
is. Ezek száma most 60 ; az evangéliumot követő spanyo-
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lok 12,000-en vannak. A missziói állomásokat egy-egy 
tanító, vagy nagyobb helyen missziói lelkész vezeti. 

Az ifjú spanyol evangeliumi egyház már is érdeme-
ket szerez a közművelődés körül. Iskolákat állít, a melye-
ket még róm. katholikus növendékek is látogatnak (tudva-
levő ugyanis, hogy a spanyol közoktatás ügye gyönge 
lábon áll egyébként). A prot. iskolák növendékeinek száma 
3 0 0 0 ; a 31 vasárnapi iskoláé 2000. Egyik ilyen iskolába 
járó szegény, rongyos gyerekeknek a helybeli róm. pap 
azt igérte, hogy rendes élelmet ad nekik, ha nem járnak 
többet a prot. iskolába, mire az egyik rongyos gyerek 
azt felelte: »Ha a Krisztuséi vagyunk, majd ád ő nekünk 
enni«. Az ilyen növendék becsületére válik iskolájának. 
Ez a maroknyi egyház föntart ma egy theologiai intéze-
tet, három tanítóképezdét, három kórházat, egy gimná-
ziumot, három árvaházat. 

Az iskolákon kívül még a kolportörök szereztek 
kiváló érdemeket; ezek munkássága által egész egyházak 
álltak elő; 27 év óta dolgoznak fáradhatatlanul, eljuttatva 
az igét az ország minden zugába. 

Fuente végül azt tette hozzá, hogy tudja, miként 
így küzdöttünk mi (már t. i. magyar protestánsok) is, 
voltak nekünk is vértanúink, gályarabjaink, de íme meg-
erősödtünk és meggyarapodtunk, mert az Úr vezérelt ben-
nünket igéje által. Rendületlenül hiszi, hogy hazájában is 
így lesz; nem magában bízik, hanem az Úrban ; ő majd 
ad eszközöket, küld munkásokat. Ennél szebbet mi sem 
kívánhatunk hitsorsosainknak abban a messze országban, 
kik buzgóságukkal, hitükkel, igazi heroizmusukkal meg-
érdemlik teljes rokonszenvünket. 

Kováts Lajos. 

B E L FÖLD. 
A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. 

Négy napon át, f. hó 18-tól 22-ig tartatott Debre-
cenben a tiszántúli egyházkerület őszi közgyűlése. Elnö-
költek Kiss Áron püspök és az űj főgondnok, gr. Dégen-
feld József. 

A tárgysorozat óriási, 145 pontból álló ügyrendet 
állapított meg. melynek azonban némely része elmaradt, 
más részén pedig gyorsan, úgy szólván tárgyalás nélkül 
esett át az egyházkerület. A bandériális rendszer, a hogy 
egyházi gyűléseinket találóan nevezte el egyik lapunk 
szerkesztője, ezúttal is teljes mivoltában érvényesült a 
Tiszántúl. Első nap nagy volt a sokadalom, igazán fényes 
és impozáns a felvonulás. A sok ünnepi arc és ruha, itt-
ott csillogó díszmagyar, suhogó selyempalást s vele és 
nyomában egy egész fekete tábor méltó bámulattal tölt-
hette el a szemlélő közönség lelkét és büszkeséggel a 
prot. egyháznak minden hű fiát. Azonban az első ünnepi 
nap lefolyása és a főgondnoki bankett lezajlása után a 
közgyűlés rendkívül megfogyatkozott, az utolsó napon 
pedig már alig egynéhányan kongtak a gyűlés szokott 
helyén, a főiskola dísztermében. Hiszen — szó sincs róla 
— nem most volt ez így először, de az első napi, a ren-
desnél díszesebb és nagvobbszámú bevonulás után a kö-
vetkező napok üressége és csekély érdeklődés melletti 

tárgyalása ezúttal az eddigieknél is feltűnőbb és lehan-
golóbb volt. 

November hó 18-án gr. Dégenfeld József főgondnok 
ünnepélyes beiktatása, s az ezt követő Vállyi János, volt 
főgondnok emlékének szentelt gyászünnep miatt az egy-
házkerület csak arra ért reá, hogy tagjait számba vehette; 
gr. Dégenfeld Gusztáv, K. Tóth Antal halálát kegyeletes 
érzések között jegyzőkönyvében megörökíthette; Szarlta 
Boldizsár, szatmári esperes búcsúját meghallgathatta, a 
felett sajnálatát kifejezhette, s a helyére választott Biki 
Károly bemutatkozását szívesen fogadhatta; a különféle 
küldöttségeket megalakíthatta, és a tanító- és lelkészkép-
zeítségi vizsgákról szóló jelentést tudomásul vehette. Ekkor 
határozta még el azt is, hogy Szabó János esperesnek 
Vállyi János felett tartott s nemcsak az egyház elhunyt 
hív fiát. hanem az általa átélt kort is tanuságosan jellemző 
emlékbeszédét kinyomatja és az egyházmegyéknek is meg-
küldeti. 

November hó 19-én a tagok egyrésze már eltávo-
zott s a megmaradottak is csak későn gyülekeztek. A még 
ezen napon megjelentek között volt az ősz Tisza Kál-
mán, a ki a tárgyalást a legélénkebb figyelemmel kisérte, 
az ügyekhez mélységes tapasztalattal és alapossággal szólt 
hozzá, úgy hogy a határozatokat rendesen az ő felszóla-
lása után és értelmében mondották ki. A nagy államférfit 
nagy tisztelettel vették körül és a banketten megjelenése, 
éltetése-, felszólalása- és távozásakor oly viharos ovációk-
ban részesítették, a minőben aligha volt még része Deb-
recenben. 

A gyűlés megnyitása után ezen a napon első sor-
ban a megejtett tanárválasztásokra vonatkozó jegyzö-
könyvet olvasták fél, a melylyel kapcsolatban a már 
helyüket az iskolai év elején elfoglalt új tanárok: dr. Helle 

j Károly, Ferenezy Gyula (akadémia) és dr. Peezkó Ernő, 
Török Péter (főgimn.) tették le a hivatalos esküt. Dr. Helle 
Károly társai nevében is megköszönte megválasztatásu-
kat s elkötelezte mindnyájukat, beszédében különösen 
hangsúlyozván a magyar haza és a magyar vallás iránti 
szent kötelességet. Ide vonatkozólag a debreceni tanári kar 
fölterjesztésére a gyűlés kimondta, hogy a tanárválasztá-
sok ezentúl rendszerint a közgyűlések alkalmával tör-
ténjenek. 

Éljenzéssel fogadta az egyházkerület azon szép leve-
let, a melyet hozzá a millennium alkalmából a Cseh- és 
Morvaországban elő ev. ref. lelkészek intéztek és a mely 
telve van meleg ragaszkodással s jóleső emlékezettel arra 
a múltra, a mikor, elődeik hazánkból kivándorolva apos-
tolok módjára gyűjtötték össze és tartották fenn ott lakó 
sok üldözésnek kitett hitsorsosainkat. Kiss Áron püspök 
megbízatott, hogy a lelkes üdvözletre az egyházkerület 
nevében válaszoljon. 

Az egyházmegyék fölterjesztései közül erőteljesebb 
intézkedést provokált a heves-nagykúnsági traktusnak az 
önkormányzati jogok tiszteletben tartására vonatkozó ké-
relme. Ugyanis egyes kir. tanfelügyelők kényelmi tekin-
tetből az autonomiát negligálva utasításaikat és rendele-
teiket egyenesen az iskolaszékekhez intézik. Megbízták a 
püspöki hivatalt, hogy e nyilt sérelem megszüntetése vé-
gett illetékes helyen zörgessen. Ugyanezen egyházmegye 
egy másik fölterjesztése elvi jelentőségű végzést igényelt. 
A mezőtúri egyháztanács elrendelte, hogy az egyházi 
jegyző csak azokat az okiratokat adhatja ki, a melyeknek 
kiadatását a presbyterium elrendelte. A presbvterium ezen 
végzését az egyházmegye megsemmisítette és a jegyzőt 
minden irat kiadására kötelezte. A túri egyház felebbezé-
sére a kerület az egyházmegye határozatát jóváhagyta 
azzal a hozzáadással, hogy a presbyterium magánfelek 



kérését egyes okiratokra vonatkozólag megtagadhatja, de 
ez ellen az illetőnek fölebbezési joga van. 

Két egyházmegye (Szatmár, Nagybánya) a lelkészi 
fiezetések országos rendezése tárgyában tett fölterjesztést, 
az egyik épen 800 frt minimum megállapítását sürgetvén. 
Hisz megállapítani csak könnyű volna, de ki és honnan 
fizeti? A közegyház? Az ál lam? A kerület ez utóbbit 
hívja fel a prot. egyházak fokozott segélyezésére. 

Lám a kormány a tanítókról már gondoskodott meg-
alkotván az 1893. évi XXVI. törvénycikket. Örömmel vette 
tudomásul a közgyűlés, hogy a fentebbi t.-c. értelmében 
évi 20 ezer forintot engedélyezett az egyházkerület tanítói 
fizetésének rendezésére. Egyszersmind utasította a közgyű-
lés azon egyházakat, melyekben a tanítói fizetés még ki-
egészítésre vár, hogy mielőbb igyekezzenek megszerezni 
a törvényadta kedvezményt. 

A debreceni egyházmegye, már nem először, belmisz-
szió ürügye alatt való visszaélésről panaszkodott. A vádlott 
Szalay József nagvbecskereki ev. ref. lelkész, a kit álta-
lában túlbuzgóságánál, de még inkább azon cselekede-
ténél fogva, hogy az egyes gyülekezetekbe általa előkészített 
egyéneket küldözget névleg biblia és vallásos iratok árulása, 
de tényleg szektáskodó gyülekezetek toborzása céljából, 
mondom ezeknél fogva nyilt coliisióban áll a tiszántúli egy-
házkerület papságával. A nyáron is Derecskére küldött egy 
Hevesi József nevű embert, ki ott olyan dolgokat mivelt, 
a miért az ottani ev. ref. lelkész szolgabiróval utasíttatta 
ki a községből. Ez ügyben felolvastak Szalaynak egy magán-
személyhez írt, s kézbe került levelét is, mint legerősebb 
bizonyítékot ellene. Az egyházkerület Szalay tettében fe-
gyelmi vétséget lát és ügyéf elbírálás végett kiadta a 
békésbánáti egyházmegyei bíróságnak. Érdekkel várjuk az 
ítéletet. 

A gyűlés második napjának utolsó érdekes tárgya 
volt a kollégiummal kapcsolatos Andaházy —Szilágyi-
intézetre vonatkozó küldöttségi jelentés. E szerint a neve-
zett intézetben alapos reformokra van szükség úgy a 
tanulmányi rendszert, mint az erkölcsi nevelést, úgyszin-
tén a felügyeletet illetőleg, ezért évi 300 frt honorárium-
mal egy felügvelő-tanár alkalmazását ajánlja, a ki naponként 
egy órát töltsön az intézetben s mindennemű szükséges 
utasítást megadjon. Hosszas eszmecsere után a gyűlés 
elfogadta a bizottság indítványát. 

November hó 20-án rendkívül megkapó, szép jele-
nettel kezdődött a gyűlés. Gr. Dégenfeld József főgond-
nok napi rend előtt meleg szavakkal üdvözölte a kerület 
ősz püspökét, Kiss Áront 81-ik születésnapja alkalmából. 
Az állva hallgatott üdvözlésre minden oldalról fölharsant 
a szűnni nem akaró szives éljen, mint nyilvánvaló jele az 
Úr különös kegyelmével dicsekvő püspök iránti osztatlan 
szeretetnek és ragaszkodásnak. 

Ezután a kollégium pénztárára vonatkozó s nyom-
tatásban a tagok között kiosztott kezelési szabályjavaslat 
került tárgyalás alá. Hosszú időbe került, míg végire értek 
s némi módosítással elfogadták. A szabályzat, mely a 
pénztár kezelését új, korszerűbb alapokra fekteti 1897. 
jan. 1-én lép életbe. 

A gyűlés a pénztárnoki és könyvvezetői állásokra 
a pályázat kihirdetését elrendelte, míg a kollégiumi és egy-
házkerület egyesített ügyészi állásnak azonnal való betöl-
tését mondotta ki. Erre sokan nem voltak előkészülve, a 
tárgysorozatban is csak az elhunyt K. Tó;h Antal 
lenes helyettesítése szerepelt, miért is a fentebbi enunciatio 
sokfelé meglepetést keltett. Mindamellett a titkos szavazás 
bármely ügyvédi qualificatióval bíró ref. emberre elren-
deltetvén, a pártok mihamar sorakoztak. A mérkőzés 
eredménye az lett, hogy Márk Endre, debreceni ügyvéd 

41 szóval, Szinay Gyula orsz. képviselő 16 szavazata 
ellenében főiskolai és egyházkerületi ügyészszé választatott. 
Márk Endrével egy buzgó és tenni kész egyén lépett 
K. Tóth Antal örökébe. Nagy szerepet visz Debrecen vá-
ros közéletében és a debreceni egyháztanácsnak is tevé-
keny tagja Különösen a debreceni egyetem eszméjének 
megvalósítása mellett csinál élénk propagandát, maga is 
előljárván az áldozatkészségben. Már korábban tett 500 fo-
rintnyi egyetemi alapítványát ez alkalomból 1000 frtra 
egészítette ki. Márktól az iskola sokat vár. 

Nagyfontosságú tárgy, a bölcsészeti fakultásra kije-
lölt alapok jogi természetének megállapítása került ezu'án 
szőnyegre. A főiskolai gazdasági tanács által ez ügyben 
kiküldött bizottság nem minden alapot talált a tervezett 
fakultásra felhasználhatónak azok közül, melyeket a főis-
kola szellemi és anyagi ügyeit intéző bizottság e célra 
kijelölt Ezeket tehát alapul fölvenni nem lehet, mert önnön-
maga alatt vágná a kerület a fát, ha a létező főiskolai 
szakok nyilvános megkisebbítésével célozná a kollégium 
továbbfejlesztését. Ez volt a közhangulat is, minekfolvtán 
a kerület utasította a gazdasági tanácsot, hogy a szellemi 
és anyagi ügyeket intéző bizottsággal együttesen és egvet-
értőleg még egyszer vegye minél tüzetesebb megtekintés 
alá a bölcsészeti fakultásra kijelölt alapok jogi természe-
tét és a következő tavaszi egyházkerületi gyűlésre javas-
latát terjeszsze be. IC kérdés tisztázása és annak eredménye 
lényegesen befoly arra, hogy a fakultás rövid időn vagy 
esetleg évek múlva állíttassék-e föl ? A jelek azt mutatják, 
hogy a fakultás létesítésére az idő, ha közel van is, de 
még egyáltalában nem jött el az anyagi erők elégtelen-
sége miatt. 

A debreceni tanárok nyugdíjügye s ezzel kapcsolat-
ban a középiskolai felügyelő nyugdíjazásának kérdése 
hosszasabban foglalkoztatta a közgyűlést. A tanári kar 
fölterjesztésére a kerület sem tud belenyugodni a közok-
tatási minisztérium azon követelésébe, hogy az 1894 — 
1895. évben beiratkozott tanulók után is utólagosan fizet-
tessenek be az illető díjak E követelés törlésére a kor-
mányt a konvent útján kérik. A középiskolai felügyelőt 
az állam nem vette föl az országos nyugdíjintézetbe. E 
nehéz helyzetben az egyházkerület májusban azt a hatá-
rozatot hozta, hogy a felügyelő a debreceni tanári nyug-
díjintézet tagjául tekintessék, s megbízta a tanári kart, 
hogy a nyugdíjintézet alapszabályait eszerint módosítsa. 
A tanári kar ez ügyben újabb fölterjesztést tett kifejtvén, 
hogy mennyire nem méltányos az alapszabályok megvál-
toztatása, egyszersmind kinyilatkoztatván, hogy ha megbí-
zatást nyer, hajlandó a felügyelő nyugdíjára vonatkozólag 
javaslatot tenni. Erre megindult a vita. Egyesek a közgyű-
lési korábbi határozat értelmében az alapszabályok módo-
sításának elrendelését sürgették, a legtöbben megelégedtek 
azzal, hogy ez ügyben a tanári kar javaslatot tegyen. Ez 
lett a határozat is. 

November 21-én Márk Endre megválasztott főis-
kolai és egyházkerületi ügyész lelette a hivatalos esküt 
s fölajánlotta tehetségét. 

Ezután az iskolai ügyek kerültek napirendre: a gim-
náziumi felügyelő és a debreceni főiskolai igazgatók jelen-
tései. Az elsőben volt sok örvendetes, de sok szomorú 
dolog is. A hajdú-böszörményi, karczagi, békési presby-
terium fölhivatik, hogy mutassa ki azon alapokat, a me-
lyekből középiskoláját a kor színvonalán fentartani képes 
s haladéktulanul emelje föl a tanárok fizetését a törvé-
nyes minimumra. A hajdúnánási gimnázium 14 ezer frt 
évi és 50 ezer frt egyszensmindenkori államsegélyre ajánl-
tatik. A debreceni főgimnázium tisztaság és elrendezés 
tekintetében halaszthatlan intézkedésre szorul. A célsze-



rűtlen, s a mai kor kivánalmainak meg nem felelő iskola-
épületen többnemű átalakítások szükségeltetnek. A helyi-
ségek szűk volta ellen is sok a panasz, a hires, nagy 
könyvtár sem tudja elhelyezni megszaporodott állományát. 
A közgyűlés mindezt látta és érezte, eszélyes és erélyes 
intézkedésre a gazdasági tanácsot felhívta. Debrecen váro-
sától pedig három űj gimnáziumi tanszék felállítására 
pénzt kér. Ügy látszik, mintha lényeges reformok előtt 
állana a debreceni főgimnázium! 

A főiskolai internátusra a tanár i kar által beadott 
javaslatot a közgyűlés nagyon eszményinek találta s uta-
sította a gazdasági tanácsot, hogy a létező viszonyok 
között megvalósítható internátusra adjon újabb tervezetet. 

A természetrajzi múzeum átadatot t az ú j múzeum-
őrnek. Az anyalcönyviár átadása az ú j könyvtárnoknak 
fo lyamatban van. Az elsőt a kerület tudomásul vette, az 
utóbbira elfogadta a tanári kar javaslatát , mely szerint 
a forgalomnak jobban kitett és értékesebb osztályok raa-
nueaptióval darabonként adassanak át, a többiek pedig 
csak st ichpróbának tétessenek ki. 

Örvendetes tudomásul vette a közgyűlés, hogy a 
debreceni felsőbb leányiskolának a minisztérium véglege-
sen megadta a nyilvánossági jogot. E virágzó intézet 
továbbfejlesztése céljából a kerület egy tanítónőképző 
felállításának szükségét mondta ki s ennek érdekében a 
debreceni egyház áldozatkészségét is felhívta. 

Alföldi. 

N E X R O L O G 

Hazslinszky Frigyes. 
1818—1896. 

Az eperjesi ev. egyházkerületi kollégiumnak nagy 
gyásza van. Hazslinszky Frigyes, a nagy természettudós, 
a magyar tudományos akadémia rendes tagja s az eper-
jesi ősrégi főiskolának egyik oszlopos tagja és öt évtize-
den át buzgó tanára és igazgatója f. hó 18-án 78 éves 
korában, szivszélhűdésben hunyt el. Temetése f. hó 21-én 
d. u. három órakor ment végbe a tanári kar, az ifjúság s 
az előkelő közönség osztatlan részvétele kíséretében. Azok 
a beszédek, a melyek a kollégiumi díszteremben felállított 
s koszorúkkal bőven elborított ravata la fölött a tanári 
kar képviseletében és nevében a koll. igazgató, a termé-
szettudományi társulat (melynek dísztagja volt) megbízá-
sából M. Dietz Sándor budapesti íőreáliskolai tanár és 
az ev. egyház részéről ifj. Draskóczy Lajos, szeretett lel-
készünk ajkairól elhangzottak, méltók voltak a nagy halott-
hoz s a szomorúan ünnepélyes alkalomhoz egyaránt. 

Életrajzát az »Österr. botanische Zeitschrift«, az »Akad. 
Értesítő*, a Szinnvei-féle »Magyar írók élete és művei«, a 
Pallas lexikona és főleg az eperjesi kollégium újabb visi-
tationális jegyzőkönyve nyomán a következőkben ismer-
tetjük : 

Szül. 1818 jan. 6-án Késmárkon, szegény iparos, de 
tekintélyes szülőktől. A gimnáziumot, bölcseletet és a hit-
tudományt a Hunfalviak alatt szülővárosában végezte, s 
képzésének alapvető része ebbe az időbe esik. a mely-
ben a Kárpátokon a virágokat kutat ta és tanúlmányozta. 
Rövid debreceni tartózkodása után 1838—1839 Sárospa-
takon a híres Kövi alatt a jogtudományokat, 1843-ban 

Bécsben különösen a nagyhírű phvsiker Meisner vezetése 
mellett a műegyetemet végezte. Szülővárosában töltött há-
rom évi tanárkodása után 1846-ban Eperjesre a mathema-
tikai és természettud. tanszékre hivatott, a hol néhány 
évvel azelőtt bekövetkezett végleges nyugdíjaztatásáig csak-
nem félszázadig tanított és igazgatott. Szoros tanár i és 
igazgatói hivatalán kívül teljes erejével a botanicának élt. 
Az ország külömböző vidékeit, de főkép a felvidék flórá-
ját (»Éjszaki Magyarhon viránya*. 1864) kutatta. Utolsó 
éveit a mithologiának szentelte. Neki — mint Szinnyeinél 
olvassuk — számos hazai növényismeretét köszöni a tudo-
mány, a hazai kryptogamok ismeretének pedig nagy rész-
ben Kalchbrenneren és Schulzeren kívül ő a megteremtője. 
A tudós világ méltányolni is tudta az ő kutatásainak érté-
két. Az Akad. 1863-ban levelező, 1872-ban pedig r. tagjává 
választotta. Több külföldi társaság is tagjává fogadta. A 
Természettudományi Társulat tiszteletbeli taggá választotta. 
Nagyszámú műveinek teljes jegyzéke Szinnyeinél s az 
1884. Akad. Almanachban, tudományos működésének 
beható méltatása a tudományos szakfolyóiratokban rész-
letesen megolvasható. 

A koll. tanári kar, melynek kebelében Vandrákkal és 
Herfurthal csaknem egy félszázadig működött, az igazgató 
indítványára ez érdemes férfiú és nagyhírű tanár és tudós 
emlékét jegyzőkönyvében megörökítette, az igazgatói beszéd-
del és Csengeynek ez alkalomra készített ódájával tőle elbú-
csúzott, ravata lára »A nestornak — szerető kartársai* fel-
irattal díszes koszorút helyezetts az egyházkerületi és koll. 
pártfogósággal egyetemben gyászjelentést adott ki. A m. 
t. Akadémia főtitkára, Szily Kálmán által az igazgató 
út ján rendelt díszes babérkoszorú széles selyem gyász-
szalagján következő felirat volt olvasható: ^Hazslinszky 
Frigyes rendes tagnak — a magyar tudományos Akadé-
mia*. Külön nem volt képviselve. 

Az Akadémiát, a püspököt és a szomszédos főgim-
náziumokat külön értesítette a gyászesetről az igazgatóság. 
A tanári kar megbízásából a kollégium e. i. igazgatója 
következő beszéddel búcsúzott el a nagy halottól: 

Mélyen tisztelt gyászoló közönség! 
Tehát ismét egy gyei kevesebb ez ősi dicsőséges fő-

iskola tudományos egén azoknak a fénylő csillagoknak a 
száma, a melyek évtizedeken át tündökölve oly mélyen 
világították be a hazai tudományosságot, s fájdalom, ismét 
egygyel kevesebb annak a mindinkább r i tkábbá váló régi 
protestáns gárdának a száma, mely hazai tanügyünknek 
a legnehezebb időkben inkább belső hivatásból, mint fize-
tésért oly lelkes harcosa volt a kathedrán s az irodalom-
ban egyaránt. Hazslinszky Frigyes, a nagyhírű tudós és 
évtizedeken át buzgó kollégiumi tanár és igazgató nincs 
többé! A nagy Vandrákot és az élénk Herfurthot — bár 
a gondviselés neki emberileg szólva, nagy kort élni enge-
dett — korán követte amaz örök hazába, a honnan nincs 
többé visszatérés. 1818-ban szegény késmárki iparos csa-
ládból születve saját erejéből küzdötte föl magát ez ősi 
kollégium oszlopos tagjává s nagyhírű tanárává s igaz-
gatójává. Szülővárosában a Hunfalviak alatt a gimnáziu-
mot, Debrecenben a rhetorikát, Sárospatakon Kövi alatt 
a jogtudományt, Bécsben különösen a nagyhírű physikus, 
Meisner vezetése mellett a műegyetemet végezte. Szülő-
városában töltött rövid három évi tanárkodása után 
1846-ban kollégiumunkba hivatott, s azóta szakadatlanul, 
csaknem 50 évig, legújabban történt végleges nyugdíjaz-
tatásáig, csakis e főiskolának, különösen a főgimnázium-
nak élt. Vandrákkal ott küzdött a kassai hegyen a magyar 
haza szabadságáért , e nagy philosophussal osztja meg 
több ízben is az akkoriban nagyon terhes kollégiumi, majd 
főgimn. igazgatóságot, s e nagyhírű barát jával osztja meg 



széleskörű irodalmi működése alapján a magyar tudomá-
nyos világban, sőt azon lúl azt az előkelő helyet, a mely-
lyel annyi dicsőséget és elismerést szerzett magának, csa-
ládjának s a kollégiumnak. Mert hát családján kívül a 
kollégium volt neki mindene, s ő mindene volt a kollé-
giumnak. Volt idő az ötvenes évek absolutismusa elején, 
a midőn mint egy glóbus erős vállain hordozta a vált-
ságba jutott kollégium terheit, gyűjtve, buzdítva és lelke-
sítve mindenfelé e városban s annak vidékén. A nagy-
hírű tudóst s kezdettől fogva mindvégig e főiskolában 
lakó lelkes tanárt méltán érték 1862. s 1872-ben a ma-
gyar tud. Akadémia, majd több hazai és külföldi tudós 
társaság s legutóbb a magas trón részéről azok a kitün-
tetések, a melyek e szerény férfiú áldásos munkásságát 
a legszélesebb körökben oly ismertté, csudálttá, hogy ne 
mondjam, irigyeltté tették. Szorosabb tanári és igazgatói 
hivatalán kívül főfoglalkozása a botanika s a geologia volt. 
Számos hazai növény ismeretét az ő kutatásainak köszön-
hetjük. Átkutatta e vármegyét s a haza többi vidékeit. 
Gyűjteményei, a melyekből sokat főiskolánknak is juttatott, 
európai hírűek voltak. Szerette a természetet s annak 
szépségében, rendjében és harmóniájában kereste az örök 
isteni célgondolat felséges nyomait. Tudományos művei-
nek száma egy kis könyvtárt teszen. Tanítványai a rajon-
gásig szerették, tanítványaihoz való viszonyánál csak a 
családjához való viszonya volt bensőbb. Azon ritka előadó 
és nevelő tanárok közé tartozott, a kiktől még abban a 
száraz mathematikában is sokat, nagyon sokat tanulhatott 
a tanuló. Nyugodt lekiismerettel mondhatta magáról élte 
késő éveiben az apostollal: »ama nemes harcot meghar-
coltam*. Mert látta a felvirágzó kollégiumot, látta — mit 
előbb meg sem álmodhatott — annak rendezett pénzügyi 
viszonyait, megérhette híven szeretett családjának, derék 
fiának és leányainak (Géza és Marcel fia járásbiró, Gyula 
kereskedelmi akad. tanár, Hugó budapesti orvos, Gusztáv 
zene-akad. tanár, Irén leánya Krull főhadnagy neje stb.) 
sorra való boldogulását s jól megérdemlett nyugalomba 
vonulhatott. Igazán eltétetett néki — az írással szólva — 
az elismerés, a tisztelet és a szeretet koronája e város-
ban. a kollégiumban s széles e hazában. Mint tanár, mint 
tudós, mint író, mint kartárs, mint hazafi s főleg mint 
családapa, ez igaz ember áldott emléke soká élni fog kö-
zöttünk, s élni fog a nevével oly annyira összeforrt kollé-
gium, ha mi tanárok és tanulók boldogító emlékét kö-
vetjük. 

Légy is meggyőződve immáron megdicsőült halott, 
hogy fénylő példádat és áldott emlékedet követni soha 
meg nem szünúnk. Vedd végezetül utolsó utadra kedves 
tieidnek, forrón szeretett családodnak, szerető kartársaid-
nak, a közelben és távolban való nagyszámú ismerőseid-
nek, tisztelőidnek és ezerekre menő tanítványaidnak utolsó 
forró búcsúját : Isten veled! Isten veled! 

Csengcy Gusztáv, theologiai dékánnak ez alkalomra 
készült és Hazslinszky sírjánál Maáácsy VIII. oszt. tanuló 
által érzéssel elmondott ódája így hangzik: 

I. 

Végső utadra a kik elkísértünk 
Szép tavaszunkra hullt a tél hava ; 
Zeng, mint a lombok síró csalogánya, 
Az itjú szivek búcsúzó szava. 
Ki annyit adtál, régi mesterünk te, 
Mit adjon a dal sírodon neked? . . . . 
óh , hogy e gazdag áldás viszonzása 
Csak egy lehulló fájó köny lehet! 

II. 

Soká te vitted a fáklyát előttünk, 
Egymást hol annyi ösvény szelte át, 
A rengetegnek ős homálya oszlott, 
A merre láttuk fényes sugarát. 
Kihullt a fáklya, agg mester, kezedből, 
Óh csak sírodra hull a szikra még! — 
De a mi felgyúlt ifjú szellemünkben 
A te fáklyádtól az lobogva ég. 

III. 

Nem szűk falak száraz tudósa voltál, 
Lelked az élet áldó tavasza; 
A mit termelt a nemzet aratásra, 
Hálás tenéked az egész haza. 
Óh ilyen élet nem a föld poráé! 
A gyász reménynyé zsendül sírodig: 
Elviszszük innen szellemed magunkkal, 
Föltámad bennünk és megifjodik. 

IV. 

És most pihenj el! — Holtak otthonában 
Hűs hant takarja drága sírodat; 
Kihajt tavaszszal itt is a fa lombja, 
A hanton zöld fű, friss virág fakad, 
S lombok közül sírhalmodat köszöntve 
A szellő suttog, zeng a kis madár . . . 
De nagy lelkedre nemzeted szivében 
Az örökélet dicsősége vár. 

Mágócsy Dietz S. budapesti tanár a természettud. 
társulat részéről a nagy természettudóst és írót, Draskóczy 
L. lelkész pedig képekben gazdag beszédében Hazslinszkyt 
a tanárt, mint a hit és tudás képviselőjét és főleg a család-
apát méltatta. A tanítóképző ifjúság alkalmi gyászéneke 
Durst tanár vezetése mellett csak növelte e díszes teme-
tés összhangzatát. 

Eperjes, 1896. nov. 22-én. 
Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 

** A szeps i i ev. ref. e g y h á z tör t éne te . Levéltári 
okmányok s az egyházi feljegyzések alapján írta Kovács 
Béla, a szepsii egyház lelkésze, kiadta a gyülekezet. Sáros-
patak, 1896. Steinfeld nyomása, 93 lap, ára 1 korona, 
a tiszta jövedelem az »Egyházi alap«-hoz csatoltatik. 

Az abauj-szepsii egyház egyike a legrégibb magyar 
református egyházaknak s szellemi értékét és anyagi erejét 
tekintve régen a felvidéki egyházak legjobbjai közé tartozott. 
Perényi Péter, Mágócsy Gáspár és Bebek György földes-
urak védelme alatt a XVI. század közepén már virágzó 
református gyülekezetünk volt Szepsiben, melynek egész 
lakossága, úgy látszik, plébánosával egyben, a megtisztí-
tott vallásra tért s az összes egyházi javak birtokában 
maradt. De az eleinte virágzó s két lelkipásztort tartó 
egyházat sok üldözés, zaklatás súj t ja ; a szatmári béke-
kötés évében (1711) minden javától megfosztatik s egész 
1773-ig nagy nyomorúságban tengődik; a XVIII. század 
végén ismét összeszedi magát, lassanként erősödni kezd, 



bár a XVI. századbeli népességét és erejét soba többé el 
nem éri. — A munka négy részre oszlik. I. Az egyház 
keletkezése és küzdelme 1658—1711-ig. II. Az elnyo-
matás kora 1711—1773-ig, mikor templom nélkül nyo-
morognak. III. Az egyház újraéledése, fejlődése 1773-tól 
napjainkig. IV. A tanügy. — A csinos kiállítású füzet 
nagy egyházszeretettel és gondos utánjárással beszéli el 
az egyház százados viszontagságait, melyeket mindenütt 
eredeti okmányokkal támogat. Előadása tiszta, könnyed, 
kellemes. A jobb egyházközségi mongrafiák közül való és 
Radácsi György, sárospataki theol. tanárnak van ajánlva. 
Mi meg a történetkedvelőknek ajánljuk pártoló figyel-
mökbe. Megrendelhető a szerzőnél Abauj-Szepsiben. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
t énete* című munkából most jelent meg a 69-ik füzet, 
a melyben Gracza György szerző Budapest fölszabadu-
lását. az osztrákok igája alól írja meg a szokott érdekes-
séggel. A füzet egykorú képei ezek: Részlet a nagy-sallói 
ütközetből. A kéméndi csata 1849. ápril 20-án. A komá-
romi vár ostroma 1849. március 31-én. A komáromi vár 
hadi térképe 1849-ben. Petőfy-emléklap. Guyon Richárd 
tábornok mint lengyel zsidó, midőn a komáromi vár 
ostromvonalán akar keresztülcsúszni. Részlet az 1849-ik 
ápril 26-án vívott szőnyi csatából. Vetter Antal honvéd-
tábornok, Részlet a szőnyi csatából. 

** »A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténetéből* (Wodianer F. és fiai budapesti kiadó cég ki-
adásában most érkezett hozzánk az 50-ik füzet, mely a 
XVII. századnak eseményekben leggazdagabb de egyszers-
mind legszomorúbb korát a harmincéves háború kezdeté-
től 1629-ig tárja elénk. Egész Magyarország a háború 
lángjaiban, melyek irtó tápot nyernek a Németországban 
egy Mannsfeld, egy Wallenstein alatt dúló világeseményü 
háború borzadalmaitól. A megkapó előadást az egykorú 
arc- és csataképek egész sora eleveníti a törökverő zentai 
csatát ábrázoló külön műmelléklet Buchtenberg metszete 
után. A többi illusztrációk a következők. II. Ferdinánd 
Frigyes pfalzi választó, Forgách Zsigmond nádor, A Querela 
Hungáriáé első lapja, Bethlen Gábor érme. A fehérhegyi 
csata, Bethlen Gábor lovas képe, III. Ferdinánd ifjúkori 
arcképe, Eszterházy Miklós nádor arcképe és aláírása, 
III. Ferdinánd koronázása, Mansfeld Ernő herceg, Wallen-
stein. A szőnyi béke utolsó sorai. 

** »A m a g y a r n e m z e t tör ténete* című tízkötetes 
nagy munkából, mely az Athenaeum kiadásában jelenik 
meg, most került könyvpiacra a 88. és 89 füzet. Ezek-
ben a füzetekben Angyal Dávid Báthory Gábor uralko-
dását, az 1613-iki országgyűlést, Bethlen Gábor uralkodá-
sának kezdetét írja le, és erre a korszakra vonatkozólag 
számos képes ábrázolat, azon korbeli arckép díszesíti a 
füzeteket. Bethlen Gáborról két egykorú metszet után ké-
szült arcképet találunk, ugyancsak közölve van legerősebb 
ellenfelének Forgách Zsigmondnak arcképe is szintén egy-
korú metszet után. Mint igen értékes műmellékletek vannak 
a füzetekhez csatolva: X. Károly Gusztáv svéd király talál-
kozása II. Rákóczy Györgygyei«. Egykorú rézmetszet Dahl-

berg E. svéd táborkari főnök felvétele után, »Zrínyi Miklós 
a költő* Tbomas János egykorú rézmetszete után, mely-
nek egyetlen eredeti példánya gróf Apponyi Sándor bir-
tokában van ; »WTeisz Mihály halála* régi olajfestmény 
után, mely az ezeréves országos kiállításon is látható 
volt. Az egyes füzetek ára 30 kr. Kapható minden hazai 
könyvkereskedésben. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 
60 kr. Félévre (24 füzet) 7 frt 20. 

E G Y H Á Z , 
Aranykönyv . Két Dégenfeld gróf nemes tettéről kell 

e helyen említést tennünk. Az egyik Degenfeld József gr., 
a ki egyházkerületi gondnokká történt beiktatásakor egy-
házi és iskolai célokra 2000 frtos alapítványt tett, a má-
sik Degenfeld Sándor gróf, nagybányai egyházmegyei 
gondnok, a ki a millennium emlékére egyházmegyéjének 
közpénztára javára 1000 frtot adományozott. 

E g y h á z i ér tekez le t . A tiszántúli ev. ref. egyház-
kerület egyházi értekezlete f. hó 20-án Debrecenben gyű-
lést tartott Balogh Ferenc és Simonffy Imre elnöklete 
alatt. A jegyzői tollat dr. Bartha Béla vitte. Hogy az 
őszszel az értekezlet össze nem jött a kitűzött helyen 
(Szatmár) és időben (okt. 31.), annak oka mindkét elnö-
kének (Lukács Ödön, Kovács Ferenc) bekövetkezett halála. 
Az ő haláluk fájdalmas veszteség, s főleg Lukács Ödön 
váratlan elhunyta a legnagyobb mértékben megdöbbentő. 
Emléküket jegyzőkönyvben örökítették meg. Elhatározták, 
hogy Szabó János esperes N.-Váradon tartott beszédét 
nemkülönben az ottani felolvasásokat egy füzetben 300 
példányban kinyomatják. Zsigmond Sándor pénztárnok 
beterjesztette jelentését. A pénztár jelen állása 990 forint 
60 kr. Balogh Ferenc az értekezlet reformjára vonatko-
lag rendkívül fontos indítványt nyújtott be, mely jelentés-
tétel végett egy bizottságnak adatott ki. Jövő évi közgyű-
lés helyéül Szatmári tűzték ki. — Nagyon helyesen. Az 
egyházi értekezletekre fontos hivatás vár napjainkban, mikor 
az egyház belső élete szemlátomást sínylődik, sorvad. 

A lelkészek ellátása és a trónbeszéd. Együtt 
vannak az űj képviselők s a két ház tagjait budai palo-
tájában f. hó 26-án fogadta a koronás király. Hozzájok 
intézett trónbeszédjében megemlékezik a lelkészek anyagi 
helyzetének a javításáról is. A trónbeszéd emez érdekes 
panasza így szól: »Kiváló gondját fogja képezni (t. i. a 
kormánynak) a lelkészek anyagi helyzetének javítása i s ; 
a mindkét szertartású katholikusoknál ez a főpapság közre-
működése mellett, a kongrua rendezése alapján fog meg-
történhetni; míg a többi bevett vallásfelekezetek lelkészei 
javadalmainak kiegészítése tekintetében az autonom egy-
házak jogainak épségben tartása mellett kormányunk önök 
elé javaslatot fog terjeszteni«. — Nagyon helyes. Csak 
minél előbb és minél teljesebben jöjjön az a rendezés. 
Egyházaink rohamos pusztulása sürgősen követeli a gyors 
mentést. Itt igazán proximus ardet. 



í 

I S K O L A . 

Javító és pótló érettségi vizsgálatok. A duna-
melléki egyházkerületben a decemberi javító, illetőleg pótló 
érettségi vizsgálatok helyéül a budapesti ev. ref. főgim-
náziumot, idejéül pedig az írásbeli vizsgálatokra f. évi 
december hó 10., 11., 12., 11. és 15. napjait, a szóbelire 
december hó 17-ét tűzte ki Szász Károly püspök úr. 

A debreceni tanár i kör legutóbbi gyűlését nov. 
22-én a nyíregyházai ágost. ev. főgimnázium tanári kará-
nak meghívására az ottani főgimnázium dísztermében 
tartotta meg. A gyűlésen Debrecenből nagy számmal 
jelentek meg, A nyíregyházi kartársak lekötelező szíves-
séggel fogadták őket, nemkülönben az ottani ágost. ev. 
egyházi és városi elöljáróság. Tiszteletükre az egyház és 
város társas ebédet adott, mely rendkívül vidám hangu-
latban folyt le. A gyűlésen Dóczi Imre. elnökölt. Érdekes 
felolvasást tartott Moravszky M. igazgató (Nyíregyháza) 
a történelmi múzeumokról és Porubszky Pal tanár (Nyír-
egyháza) az államsegélyes gimnáziumok helyzetéről. A 
felolvasásokat tanúságos eszmecsere követte. 

Az orsz. közoktatásügy i t a n á c s állandó bizott-
sága november 24-én tartott ülésében, melyben Beöthy 
Zsolt alelnök betegsége miatt Kisfaludy Béla elnökölt, 
megalakította a középiskolai tanterv revíziója ügyében 
kiküldendő szűkebb bizottságot és kijelölte a vélemény-
adásra fölszólítandó szakférfiakat. A bizottság tagjai lettek : 
Heinrich Gusztáv dr. (elnök), Kőnig Gyula dr. és Riedl 
Frigyes dr. (előadó); a fölszólítandó szakférfiak: Balogh 
Péter, Dóczi Imre, Rombauer Emil, Inczédi Dénes tanács-
tagok és Pruzsinszky János budapesti VII. kerületi állami 
gimnáziumi tanár. Az ülés második tárgya volt a tanitó-
képzö-intézeti utasítások előkészítése. Kármán Mór dr. elő-
adása alapján, melyet főbb részeiben az állandó bizottság 
elfogadott. Ehhez képest szakbizottságot küldött ki, mely-
nek tagjai: Kármán Mór dr. (elnök), Gyertyánffy István, 
Péterffy Sándor dr., Kiss Aron dr., Bánóczy József dr., 
Sebestyén Gyula és Kovács János dr. (előadó). — A nép-
iskolai tanterv revíziója ügyében a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter három dologra nézve kér javaslatot a tanács-
tól: az osztatlan elemi népiskola minimális tantervének 
pontos megállapítását, az osztott elemi népiskola tantervének 
szükséges módosítását (e kettőt kiterjesztve a nem magyar 
ajkú népiskolák tantervere is) és utasítások készítését az 
említett iskolák megállapítandó terveihez. Az állandó bizott-
ság Szuppán Vilmos előadó jelentése alapján akkép hatá-
rozott, hogy, mindenekelőtt az első kérdésre vonatkozólag 
(osztatlan népiskolai tanterv) ily iskolákban működő tanítók 
kéressenek föl véleményadásra, továbbá ezzel egyidejűleg 
szakbizottság küldessék ki az osztott elemi népiskola tan-
tervének átvizsgálására és módosítására. E szakbizottság 
tagjai Lakics Vendel elnök, Komlóssy Ferencz kanonok, 
országos képviselő, Péterffy Sándor, Pásthy Károly és 
Sretvizer Lajos (előadó) tanácstagok. A népiskola tantervi 
utasítások ügyében az állandó bizottság akkor fog intéz-
kedni, a mikor a tantervi munkálatok elkészülnek. 

EGYESÜLET. 
A M. Pro te s táns Irodalmi Társaság eddigi kiad-

ványait a jövő 1897-ik évben is föntartja, sőt azokhoz 
egy újabb és érdekes sorozatot is csatol. Monográfiái során 
a jövő évben újabb kötetet fog kiadni Zsilinszky Mihály-

nak »A magyar országgyűlés vallásügyi tárgyalásai* című 
becses egyháztörténeti művéből, mely az alapító és ren-
des tagok 1897-iki tagilletménye lesz. Folytatni fogja a 
»Koszorú* című népies valláserkölcsi kiadványokat, de 
azzal a különbséggel, hogy az 1897-ik évi sorozatban két 
vagy három nagyobb terjedelmű hiterősítő füzetet fog kibo-
csátani ; a füzetek írói tiszteletdíjait megint Hegedűs Sán-
dor társulati alelnök fizeti. Ez is tagilletmény fejében kül-
detik meg az alapító és rendes tagoknak. E szokásos két 
kiadványokon kívül újabb kiadvány-sorozatot fog megkez-
deni > Házi Kincstár« cím alatt, melybe a müveit férfi 
és különösen női közönség számára keresztyén hiterősítő 
és hitvédő olvasmányokat bocsát közre. Ezt a sorozatot 
elÖfizetes utján szándékozik megnyitni és fenntartani a 
Társaság, mert mostani anyagi ereje a meglevő háromféle 
kiadványokon kívül (Szemle, Monográfiák, Koszorú), melyek 
már is 75—80 ívre terjednek évenként, újabb vállalatot 
nem bírna meg. Ámde erre a müveiteknek szánt lelki 
kicstárra oly nagy szükség van, hogy a társaság köteles-
ségének tartja e szükség kielégítéséről is gondoskodni, s 
reméli, hogy megrendelés és előfizetés útján a müveit kö-
zönség pártolásával egy ilyen hézagpótló vállalatot meg-
indíthat és fentarthat. A »Lelki Kincstár* első darabja 
Miller remek angol művének (Silent Times, »Csendes Órák*) 
magyar átdolgozása lesz, melynek átültetésére Szász Károly 
dunamelléki püspök urat volt szerencsés a Társaság meg-
nyerni. Az előfizetésre való felhívást annak idején ki fogja 
bocsátani a Társaság igazgatósága. Előre is felhívjuk rá 
olvasóink figyelmét. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesüle t december hó 
10-én, csütörtökön, este 6 órakor a reform, főgimnázium 
nagytermében felolvasó és zene-estét rendez, melyen lesz 
ének, zene, szavalat és felolvasás. Az estére belépti jegyek 
válthatók Szilassy Aladárné elnöknél (Wesselényi u. 65.), 
Szőts Farkasné pénztárnoknál (Pipa u. 23.), Vargha 
Gyuláné titkárnál (Kálvin-tér 7. sz.) és Szabó Aladár 
szerkésztőnél (Városmajor u. 48.) •— Az egyesületnek 
november 30-án érdekes külföldi vendége lesz; Vischer 
Sarasin úr Baselből, ki f. évi májusban az ^Evangéliumi 
Szövetség* küldötteként már megfordult Budapesten és 
magyar egyházi ügyeink iránti érdeklődését azzal is kife-
jezte, hogy az év őszén ezer frank adományt juttatott a 
budapesti ref. ifjúsági egyesületnek. Vischer úr egy hetet 
szándékozik Budapesten tölteni, mely idő alatt november 
30-án a Lorántffy-egyesületben, decemb. 3-án az ifjúsági 
egyesületben, a többi napokon nov. 30-tól decemb. 5-ig 
minden este 6V2 órakor vallásos előadást tart a reform, 
főgimnázium nagytermében. — Végül megemlítjük, hogy 
a Lorántffy-egyesület a szegény gyermekek szokásos 
karácsonyfa-ünnepét december 13-án d. u. 3 órakor tartja 
a külső-váci-úti elemi iskolában; egyesületi szegényeinek 
és kilenc árvájának, kiket maga neveltet, karácsonyi aján-
dékokat fog kiosztani. 



GYÁSZ ROVAT. 
f H a z s l i n s z k y F r i g y e s , az eperjesi kollégium nyu-

galmazott tanára, a m. t. Akadémia r. tagja, az európai 
hírű tudós f. hó 18-án, 78 éves korában elhunyt. Halá-
láról a következő gyászjelentést vettük: A tiszai ág. hitv. 
evang. egyházkerület eperjesi kollégiumának pártfogósága 
és tanári kara mély fájdalommal jelenti, hogy hazslini 
Hazslinszlty Frigyes, a kollégium érdemes volt igazgatója 
és félszázadig működött tanára a Magyar Tudományos 
Akadémia, több hazai és külföldi tudós társaság r. tagja 
folyó hó 18-án, munkás élete 78 évében elhunyt. A bol-
dogultnak temetése f. hó 2 l -én , d. u. 3 órakor, az ág. 
hitv. ev. egyház szertartása szerint, a kollégium előcsar-
nokából történik meg. Eperjes, 1896. nov. 20. A kollégium 
pártfogósága és tanári kara. Áldás és béke kisérje emlé-
kezetét!« A kiváló tanférfiú és tudós nekrologját, temetése 
leírását Lapunk más helyén közöljük. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személy i hírek. Tóth Sámuel, konventi jegyző 

és tiszántúli egyházkerület főjegyzője — mint értesülünk 
— ezen utóbbi tisztségéről lemondani szándékozik. Egy 
egész emberöltőt töltött el ebben az állásában a legoda-
adóbb buzgósággal és soha nem lankadó tevékenységgel 
kötelezve örök hálára a kerületet. Épen azért lemondását 
fájó érzések között veszi s midőn tőle megválni kény-
szerül, az a leghőbb óhajtása, hogy a Gondviselés az ér-
demekben gazdag férfiú megrendült egészségét állítsa tel-
jesen helyre. — A nyíregyházai ev. ref. egyház a Lukács 
Ödön helyére dr. Bartók Jenő theol. docenst s debreceni 
főgimnáziumi segédtanárt hivta meg. — A szútori (Gömör 
megye) ev. reform, egyház Simon Mihály, rimaszombati 
segédlelkészt választotta meg lelkészéül. — Az alsó-sza-
boles-hajdú-vidéki ev. ref. egyházmegye a Szeremley Jó-
zsef halálával megüresedett tanácsbirói állásra 49 sza-
vazattal Eröss Lajos püspök-ladányi lelkészt választotta 
meg. — A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Körös 
Endre pápai ref. főgimnáziumi h. tanárt szerződéses jogon 
ugyanoda rendes tanárnak nevezte ki. 

* Val lásos e s t é l y e k Pápán . A hosszú, téli esték 
beálltával megkezdődtek a vallásos estélyek, miket már 
a mult évben is tartott híveinek örömére és tanulságára 
a pápai gyülekezet tisztes ősz pásztora, Kiss Gábor. Az 
első összejövetel az elemi fiú-iskolában volt, de ez a he-
lyiség szűknek bizonyult. Ennek folytán a főiskolai igaz-
gató ajánlatára s a theol. önképzőkör közreműködésével 
az összejövetelek hetenként kétszer, ú. m. vasárnap és 
szerdán este hetedfél órakor, az új főgimn. zenetermében 
tartatnak. Az esték lefolyása következő: éneklés, egy vagy 
két felolvasás, vagy szabad előadás idevaló tárgyakról, egy 
vallásos, esetleg hazafias költemény elszavalása, végül 

ismét ének. A nov. 25-iki estén igen szép számú közön-
ség vett részt, a melynek Kis József, theol. tanár tartott 
szabad előadást jó és rossz népszokásainkról; aztán Cso-
masz Dezső papnövendék szavalta Tompának »Jézus és 
a nép« című költeményét; majd Kis Gábor lelkész ismer-
tette a kir. ítélőtáblának és kir. kúriának azon döntvé-
nyeit, a melyekkel vétségeknek vannak minősítve a pol-
gári házasság ellen forgalomba hozott bizonyos piszkolódó 
kifejezések. Végül a Herkó Páter című naptárt ismertette, 
óva intvén hallgatóit az ilyen maszlagtól. 

* A báze l i m i s s z i ó - i n t é z e t köréből . Bázelben 
már 80 éves a misszió-intézet, de önnálló működést csak 
1821 óta fejt ki ; addig csak kiképezték a misszionáriu-
sokat, de nem magok allkalmazták, hanem idegen, még 
pedig rendesen angol szolgálatba küldték őket. Az intézet 
1821 óta fejt ki önálló működést, melyet a Kaukázus-
ban kezdett meg, de azt az orosz czár 1835-ben eltil-
totta. Hasonlóan járt az a vállalat is, melyet 1827—28-ban 
Libériában kísérlettek meg, sok áldozattal, de eredmény-
telenül. Jelenleg a bázeli misszióegyesület munkásai négy 
helyen működnek, még pedig az afrikai Aranypartokon, 
India délnyugati részén, Khinában és Kamerunban. A 
misszió-intézetben eddig 1411 misszionárius nyert kiké-
peztetést, kik közül a Kaukazusban 25, az Aranyparto-
kon 200, Indiában 237, Khinában 38, Kamerunban 32, 
idegen misszióegyesületeknél pedig 233 nyert alkalmazást. 
A többiek Északamerikába, Braziliába, déli Oroszországba 
s Ausztráliába mentek lelkészekül. Az egyesület legutolsó 
(1894. évi) kimutatása szerint, 51 állomáson s 406 kül-
állomáson 170 misszionárius és 777 bennszülött kiegészítő 
működött 30,200 megkeresztelt egyháztag között. Az 
iskolákat 13,771 tanuló látogatta, az évi összes bevétel 
pedig 1.051,642 márka volt. (E. E. Sz) 

* A k e r e s z t y é n s é g Bri t -Indiában egyre terjed. 
Az 1891-ben tartott hivatalos népszámlálás szerint akkor 
2.036,590 volt a pogány keresztyének száma. Ezek közül 
a túlnyomó többség, vagyis 1.243,529 a római egyházra 
esik, a mi nem csoda, ha meggondoljuk, hogy a római 
misszió már 350 esztendeje működik Indiában. A rómaiak 
mellett van 200,449 szyriai Jakab keresztyén, míg a benn-
szülött evangélikusok száma 590 ezerre tehető, kik közül 
ismét 207 ezer anglikánus, 197 ezer baptista, 67 ezer 
lutheránus, 33 ezer presbyteriánus, 24 ezer methodista stb. 
A keresztyének Brit-India összlakosságának csak 4—5 
százalékát képezik, de míg az utolsó tíz év alatt a brah-
manisták és mohamedánusok csak 11 százalékkal szapo-
rodtak, addig a róm. kath. egyház híveinek száma 19 
százalékkal, az evangélikus egyházé pedig 34 százalékkal 
emelkedett. Szép tényt vet a ker. misszióra, hogy míg 
Indiában átlag csak hat százalék az írni és olvasni tudó 
férfiak száma, addig 1000 keresztyén férfi között már is 
343 férfi, 1000 ker. nő közül pedig 136 olvas és ír 
folyékonyan; míg 1000 indiai nő között csak három tud 
olvasni és írni A bennszülött keresztyének három-negyed 
része a madrasi tartományban lakik s a túlnyomó többség 
az elnyomott lakosság s az alsóbb kasztokból kerül elő. 
(Ev. E. Sz.) 

* Az ü ldözöt t örmény k e r e s z t y é n e k árvái iránt 
Európa-szerte nagy a könyörület. A kaiserwerthi diako-
nissa intézet mostanig Smyrnában és Beirutban 106, a 
brussai árvaházba 97 gyermeket vett fel. A jeruzsálemi 
syr árvaház is elkészült most már, és nagyobb számban 
képes a szegény árvákat befogadni. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Tanügyi ehaos. 
Midőn az 1867-ki politikai kiegyezéssel beál-

lott hazánkban az ú j a lko tmányos korszak, a mul tak 
hibái t és mulasztásai t s a jelen hiányai t és fogyat-
kozásai t a közokta tás t e rén is egyszerre a k a r t a 
a nemzet i rányadó közvéleménye helyrehozni 
és kipótolni. Innen volt és innen van még m a 
is az a sok kísérletezés, mely a régi g imnázium-
tól — mint, úgy szólva, egységes középiskolától — 
elválasztott s különböző t e rmésze tűnek deciará i t 
iskolák felállítása, berendezése , t an rendszere , tan-
terve, me thodusa stb. körül kele tkezet t ; miköz-
ben a szónak valódi és nemesebb é r t e lmében 
vett paedagogia az egyházias és vallás-erkölcsi 
zománcot hova- tovább jobban levetkezvén, olyan-
szerű alakot öltött, melynek je l lemzésére ta lán 
lega lka lmasabb a régi scholast icusok által felta-
lált eme kifejezés: lueus a non lucendo. 

Természe tesen , mint minden téren, úgy a 
közokta tás t e rén is a jelzett k ísér le tezés nem já r t 
m i n d e n k o r megfelelő e redménynyel . Épen azér t 
mentségül valami e l fogadható okot kellett a mi 
ku l tu rpo l i t ikusa inknak feltalálni. S nem is kerü l t 
ez sem nagy megeről te tésbe , sem nagy rabul is-
t ikába, midőn a sokféle kapkodó r endsze r r e rásü-
töt ték az ^átmeneti korszaka bélyegét. Es szerin-
t em: helyesen. Mert ez az e lnevezés oly idővi-
szonyokra szokott találni, mikor az emberek még 
nincsenek t isztában bizonyos elvekkel ; vagy ta lán 
megford í tva : mikor különböző eszközök a lkalma-
zásával a k a r n a k bizonyos elveket teremteni. 

Ily á l lapotban vol tunk a lefolyt há rom év-
t izedben a közokta tás te rén , melynek á tmenet i 
korszaká t jellemzik, többek közt, há rom közok-
ta tásügyi minisz ternek (br. Eötvös J., P a u l e r T., 
T re fo r t Á.) 5 — 6 ízben visszautasí tot t g imnáziumi 
tö rvényjavas la ta ik ; a részben kibővített , részben 
ú jonnan felállított reá l i skolák; a Csenger i Antal-
tól istápolt polgári iskolák, kapcsola tosan vagy 
kapcsola t nélkül a felső nép- és gazdasági- , vala-

mint a különböző szak- (kereskedelmi ós ipari) 
iskolákkal, s mindezeknek a g imnáz iumokéva l 
egye temben időnként sokszor megvál toztatot t sok-
féle tantervei , melyeke t az ál lam példá ja u tán 
az egyházaknak is egyre-egyre változtatni, mó-
dosí tani kellett. Ezen viszonyok közepet te a kér-
dések egész ha lmaza állott elő: pl. a g imnázium-
ban mennyi legyen a t e rmésze t tudomány s latin-
göröggel-e, vagy a két k lasszikus nyelv nélkül, 
vagy csak egyikkel, de melyikkel ? A reálisko-
lákban (s részben a po lgár iakban is) csak mo-
dern nyelvek legyenek-e, vagy még latin i s ? Hol 
van ezen és a többi iskolák egymásközt i h a t á r a ; 
mily viszonyban ál lanak egymássa l ; hány éves 
tanfo lyamnak, minő ós hány tan tárgygyal s ezek-
ből mennyi t ananyagga l l e g y e n e k ? S ha mind-
ezekhez ide veszszük a t aná rképzésnek az illeté-
kes tényezők részéről is főleg az utóbbi időkben 
bevallott fogyatékosságai t : akko r k imondha t juk , 
hogy a közokta tás terén elér t h á r o m évtizedi 
e r edmény — minden valódi ós látszólagos elő-
ha ladás ós szellemi fejlődés mellet t is — egy-
szersmind bizonyos tanügyi chaost te remtet t . 

Ezen chaos sötét oldalait t á r t ák fel a múlt-
ban — egyebeket nem említve — részint az 
1883-iki középiskolai tö rvény par lament i tá rgya-
lásai, hogy aztán 1890-ben e l jussunk a görög-
pótló tanfolyamokig; részint az 1892-dik évben 
gróf Csáky miniszter által összehívot t »egységes 
középiskolai enquet te«-n szakfórfiak részéről tar -
tott beszédek, hogy ma-holnap ismét á t m e n j ü n k 
az »egységes középiskolára«, mint a jövö gimná-
zium ez idő szerint contemplál t eszményképére . 
Addig azonban még sok megoldandó ké rdés vár 
feladatra . E feladat a bá ró Eötvös L o r á n d köz-
okta tásügyi minisz ter által e l temetet t , de W l a s s i c s 
Gyula jelenlegi miniszter által »halottaiból ismét 
feltámasztottcc közoktatási tancics vál la i ra nehezül t 
s nem kevesebből áll, mint végreha j t an i az isko-
lák reformját a legalsóbb foktól a legfelsőbb fokig. 
Ez a r e fo rm ugyan egyelőre csak a t an te rvek 
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revízióját tűzte ki célul; de ennyi munká la t is, 
a kö rü lményeke t számbavéve, t e r h e s vállalatot 
tételez föl, s ha s ikeresen oldatik meg: a ne-
vezett t anács mindenese t r e mind a jelen, mind 
az u tókor há l á j á ra fogja magát é rdemes í ten i ! 

Épen azér t mi részünkről , midőn egyfelől 
üdvözlet tel ós köszönettel adózunk W l a s s i c s 
közokta tásügyi minisz ternek, hogy a közoktatás i 
t anács fölelevenítése és a s zámára kijelölt munka-
kör által a lka lmat adot t részint ú j tanügyi köz-
vé lemény formálódására , részint a chaosból való 
k ibon t akozás r a : ugyanakko r másfelől a tanács-
nak is munká lkodásához s iker t ós szerencsé t 
k ívánunk. Ezen munká lkodás t e L a p n a k illető 
szakrova tában ezentúl ál landó figyelemmel, rokon-
szenvvel és — ha szabad úgy nyilatkozni — 
segítő erővel t ámogat juk , s ha többel nem, leg-
a lább egy-egy porszemnek odacsatolásával részt 
k ívánunk venni azon nemes ós nemesí tő anyag 
előáll í tásában, a melyből t anügyünk épüle te a 
közokta tás ú j v i lágrendjében szilárdul ós mara-
dandólag megalkot tassék úgy, hogy az hazánk, 
nemze tünk és val lásunk fennál lásának egy ú j abb 
évezredet biztosítson. 

Ezen k i je len tésünk kapcsán azonban pro-
t e s t áns őszinteséggel, illetve kálvini leplezetlen-
seggel egy másik nyi la tkozatot is t a r tozunk tenni. 
Azt t. i., hogy hű t lenek lennénk egyházunkhoz , 
hű t l enek l ennénk szent va l lásunk alapelveihez, 
ha azon desolált á l lapotokat továbbra is tét-
lenül vagy legalább közönyösen néznők, a me-
lyek dicső r e fo rmá to ra ink által a lapí tot t s egy-
házunk áldozatkészségével meg te remte t t és idáig 
századok v ihara i között fentar tot t , minden rendű-
rangú iskolá inkban val láserkölcsi ós paedagogia i 
t ek in te tben bur jánoznak . Nem, ezt tovább nem 
t ű r h e t j ü k ! Épen azér t eme Lap korábbi ós jelen-
jegi á l láspont jához híven, mi — mint egyház — 
nem elégszünk meg az i skoláknak s kü lönösen 
a mi i skolá inknak csupán tantervi reformjával, 
h a n e m kívánjuk ós követel jük iskoláink szellemé-
nek reformációját. 

Ezen magasz tos m u n k á n á l a többi testvér-
fe lekezeteket és a többi t es tvér prot. lapokat is 
közös act ióra, vál lvetet t egyetér tő közreműkö-
dés re hívjuk fel. Iskoláink je lenleg nagyrészt csak 
papi roson ta r toznak »mindenes tü l az egyház tes-
téhez®, de a valóságban (tisztelet a csekély kivé-
telnek!) közülök sokan messze e l idegenedtek az 
egyháztól. Kell hát, hogy a »tékozló fiú« eszére 
és a »szülői házhoz«, az egyházhoz té r jen vissza, 
hol megtanul ja ós nemzedókrő l -nemzedókre ápolja 
»az egy szükséges dolgot«. Ma a t anügy szekere 
csak nyikorog, mer t tengelyéből hiányzik az 
»olaj«: úgyis mint a hit él tető szelleme, úgyis 

mint minden vallás fundamen tuma , úgyis mint a 
»minden ország talpkövét« képező erkölcsi erő. 

S va lamint őseink az egyház el fa julásánál 
a Bibl iára t é r t ek vissza, úgy nekünk is az isko-
lák mai aber ra t ió jáná l a tanügyi chaosból ki-
vezérlő Ar iadne-fonala t ott ta lá l juk meg, a hol 
a Zwingli ós L u t h e r által kijelölt nyomokon 
Melanchton Fülöp, ez a szelíd és János evange-
l is talelkületű r e fo rmá to r az alapot megvetet te . 

Ezen az alapon lett Melanchton az ő »tri-
viumja« által eleinte »Praecep to r Germaniae« , 
később »Praecep to r Mundicc. Ezen az a lapon állí-
to t ták fel 1520-ban Lőcsén és 1531-ben Sáros-
pa takon a g imnáz iumoka t s ezek pé ldá já ra egyide-
jű leg vagy későbben egyebüt t is a prot . iskolákat . 
Ezen az alapon fejlesztették p ro tes táns iskoláink 
tanügyét egy Comenius, egy Apáczai, egy Alstedius 
ós sok más kiváló szellem, a k iknek világító szö-
vé tneke egész addig, a h o n n a n ki indul tam, 1867-ig, 
világított. 

De a részint akkor , részint azután mintegy 
észrevét lenül e lhagyot t vagy szándékosan elfojtott 
fáklyát a Biblia világával kell ismét meggyúj ta -
nunk s az egyház nevelésével kell mint »Vesta 
örök szent tüzót« tovább ápolnunk és fejleszte-
nünk. Máskülönben Melanchton ós utódai helyet t 
t ö rpe epigonok vezetése alá kerü l a nemzet jövője, 
a haza r eménye : i f júságunk. 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
ev. ref. kollégiumi tanár. 

Az »Új Óramutató« irány eszméi. 
I. 

Ismertettem a mult alkalommal az »Uj Óramutató« 
c. könyv tartalmát. Most az értekezések irányeszméit szán-
dékozom a t. szerkesztőség engedelmével * kissé behatóbb 
kritika alá vetni. 

A cikkek és értekezések írói észrevesznek egy csomó 
hibát s rámuta tnak egy csomó szükségre. 

Az a kérdés : megvannak e ezek a hibák tényleg és 
léteznek-e ezek a szükségek valósággal? Ez adja meg a 
helyes szempontot, melyből helyesen ítélhetünk. 

Szó sincs róla, hogy vannak hibák és szükségek. 
Tagadhatat lan, hogy az evangelium ható erejét nem nagy 
fénynyel látjuk tündökölni templomainkban, iskoláinkban, 
a felnőttek tiszta erkölcseiben és gyermekeink ártat lan-
ságában, a családban és közéletben; nem költött dolog, 
hogy a vallásosság mai napság tülnyomólag az admini-
stratió terén mozog és gyakorta oly szertar tásokban nyil-
vánul, melyeknek az életre gyakorolt hatása semmi vagy 
majdnem semmi ; nem titkolható, hogy hit- és erkölcsi 
életünk nem elég mély s híveinknek a gyülekezeti tevé-
kenység iránti érzékök nincsen eléggé kifejlődve; sok 
hívek az egyháztól idegenkednek s a vallási parancsola-
tokat nem tart ják meg; a szegények, az árvák és ügye-

* A tárgyilagos kritikának mindig barátjai voltunk. Ebben 
a tanulmányban is kétségtelen a tárgyilagosságra törekvés, s már 
ezért is közöljük. Van aztán benne sok jóravaló megjegyzés, melye-
ket mi is készséggel aláírunk. De túlzásai és tévedései is vannak, 
melyekre az illető helyeken külön rámutat a Szerk. 



fogyottak sok helyt pártfogás nélkül vannak; a hitokta-
tás hiányos, s szórványaink sok helyeken elhanyagoltan 
állanak. 

Tagadhatatlan dolgok ezek; s a mennyiben az Új 
Óramutató ezeken akar segíteni, nemes célt tűzött maga 
elé és eléggé nem méltányolható dologban fáradozik. — 
Azonban az is bizonyos, hogy e nemű törekvéseiben bizo-
nyos idegenszerű vagyis igazi nevén mondva helvéthit-
vallásellenes szellem, baptista íz s nazarénus szag s nem a 
Kálvin józan vallásosságának bibliás, de egészséges illata 
érezhető. 

Hogy a kicsiségeken kezdjem, nem tesz reánk meg-
nyerő benyomást, hogy kiváltkép a Szerkesztő, különösen 
azokban, az egyes írók közleményei után odavetett »lap-
töltelékekben* (melyekről eddig nem szóltam) néha-néha 
olyan tónusból beszél, mintha Krisztus csak vele voina 
közösségben s mindazok, kik vele nincsenek együtt, meg-
annyian kárhozott lelkek volnának. Érthetetlen közönséges 
észjárás szerint, mit gúnyolódik annyit a kártyával, a do-
hánynyal s táncmulatsággal, a nélkül, hogy különbözte-
tést tenne a játék és szenvedély s az egyszerű kedvtelés 
és a bűnös kicsapongás közt. Ismerek én komoly gondol-
kozású s vallásos keblű embereket, tanítókat és lelkésze-
ket. kik esténkint puszta szórakozásból le-leülnek a kártya-
asztalhoz, rágyújtanak, sőt színházba s táncmulatságba 
is elmennek, hogy ha épen úgy fordul soruk: hát ezek 
már elszakadtak ez által a Krisztustól? S helyes dolog 
csattogtatni ezekre a kegyeskedés fogait ? Akárcsak a bap-
tisták és nazarénusok, kik nem hallották annak a hírét, 
vagy bedugták fülöket, mikor hallották, hogy a vallásos 
életben közdolgok is vannak, s közdolgok pedig ások, a 
melyek sem jók, sem gonoszak: úgy hogy akár cseleke-
szed, akár nem cselekeszed meg: azokból sem igazságod, 
sem hamisságod nem lészen, mint a hogy ezt a józan 
Helvét Hitvallás tanítja (XXVIII. r. III. §.). 

Nem kisfokú az a láz s az az enthusiasmus, a mely 
itt-ott az írók kezét vezeti, a mely őket a józan vallá-
sosság teréről felragadja a vallásos álmok világába. Ettől 
is meg kell szabadulni. Más a rendes, folytonos mun-
kásság és más a lázas erőlködés; más a nemes hevület 
és más a tüzes enthusiasmus. Krisztus urunk nem a lázas 
erőlködés s nem a tüzes enthusiasmus embere, hanem 
a rendes, a folytonos s buzgó munkásság s a lelki józan-
ság példányképe. Hogy a keresztyén egyháznak minden 
egyes tagjai igazi keresztyének legyenek s hogy az evan-
geliumi egyházaknak minden tagjai betöltessenek élő hit-
tel : eszményi célnak ragyogó, de égessük bár ki lázas 
hévvel néhány esztendő alatt azt a parányi munkaerőt, 
mely bennünk van ; nyargaljuk bár halálra magunkat azon 
a pályán, melyen vagyunk: elérni úgy sem érhetjük el. 
Krisztus is csak látta a bűnt és nyomort, és érezte is 
hivatását s gyakorolta vala is, emberekél felülhaladó erő-
vel: és mégis nem azt mondja-e Kapernaumról, a hol 
lakott és mindennap prédikált és jót cselekedett, hogy a 
pokolig vettetett l e? (Máté XI. 23.) Nem a Helvét Hit-
vallásnak van-e tehát igaza, ennek a mi régi jó Óramu-
tatónknak, mely azt mondja, hogy a hit egyedül csak az 
Istennek ajándéka, melyet maga Isten, az ö kegyelméből, 
az ö választottinak bizonyos mérték szerint, és a mikor, 
a kinek, és a mennyit maga akar, ajándékoz, még pedig 
a Szent Lélek által, eszközök lévén ebben az evangé-
liumnak prédikáltatása és a szives imádkozás, (XVI. r. 
II. §-a.) 

Kötelességünk tehát hirdetni az evangéliumot s szives 
imádkozásra tanítani s inteni is a mi népünket, de túl-
ságosan erőlködni s átcsapni az enthusiasmus mezejére: 
hiábavalóság és a léleknek gyötrelme. 

Ne feledjük el azt sem, hogy a józan vallásosság' 
a melynek mi követei és postái vagyunk, nem igényel 
annyi és olyan sokféle eszközöket, mint akár a pápista, 
akár a baptista vallásosság. 

Nem csudálom, ha a pápista papság cukros vizet 
osztogat, szentelt képeket ajándékoz, görög tüzeket gyújt 
és pattogó rakétákat ereget és a szegény megejtett ván-
dornak svrén hangokon beszél; nem csudálom, ha a félre-
billent gondolkozású baptista népség, kikerülve az undok 
bűnök posványából, egeket ostromló módon kiáltozik az 
egek felé s rűt vétkeik emlékétől elborított bűntudatukat 
kesergéssel akarják elhallgattatni keblükben : de hogy mi 
ugyanazokat cselekedjük és pápista zenére táncoljunk vagy 
baptista énekeket s imádságot s prédikációt mondjunk: 
no már ennek nem látom okát. 

A rajongónak mindegy, akármit beszélj össze, csak 
bibliai szólamok legyenek benne: a józan keresztyénnek 
nem mindegy. 

A pápista pap mindig ugyanazt mondja, a minek 
semmi hatása, nekünk pedig mindig mást kell mondanunk 
és mindenütt beszélnünk. a minek mindig hatása van. A 
pápista pap készület nélkül mehet a templomba s functiói 
teljesítésére: mi nem mehetünk készület nélkül, nekünk 
holtig kell tanulnunk. Ha mi minden vasárnap kétszer s 
minden egyes temetésen, esketésen s keresztelőn meg 
akarunk felelni hivatásunknak; ha nem akarunk oda 
jutni, hogy a mi funcfióink is — mint aféle pápista func-
tiók — üres szertartásokká legyenek, melyeknek az életre 
gyakorolt hatása semmi vagy majdnem semmi: sok isme-
ret, sok tanulás s nem kis idő kell ahhoz, főleg olyan 
képzettség után, a milyet mi a theologiából kihoztunk. 
Feljajdul az Óramutató, midőn a sok mulasztást meglátja. 
Hát az olyanhoz mit szól, a mit Szeberényi János ír ? 
»Ha elgondolom — úgymond — mily hitvány lelkész 
lehettem én eleinte, elborzadok. Hiszen és mindabból, a 
mi a lelkipásztortól és paptól megkívántatik, nem tudtam 
semmit. Prédikációt készíteni, a rhetorika megkivántató-
ságai szerint, tudtam ugyan, de sem bibliai szellemben, 
sem kellő nyelvalakban. Krman ódon agendáját adták 
kezembe s mentem az első beteghez — egy kocsishoz az 
istállóba — s ott egyet-mást mondva szenteltem a bort, 
mely akkor még a kancsóban volt s csak a mikor a kely-
het már nyújtandó voltam, figyelmeztetett az egyházfi — 
egy földmívelő — hogy hiszen még semmit se öntöttem 
a pohárba. Intézeteinkből a papi hivatalra ily készületle-
nül kerültem ki. Csak annyit tudtam, hogy feladatom lesz 
prédikálni, hogy tudományra s ismeretre szükségem van. 
Azok a prédikációk is elég silányak valának, mert hát 
senki rajtok nem javított, a hiányokra nem ügyelt. (Nagy 
papok életrajza 101. lap.) 

Mit várhatunk ilyen papképzés után ? S nem az-e 
a legelső, a legsürgősebb teendő, hogy ezekhez hasonló 
dolgok soha többé elő ne forduljanak ? Itt kezdjük el a 
munkát s ne abban álljon feladatunk, hogy a lelkészeket 
korholjuk s a gyülekezeti hívek előtt a vallásos buzgóság 
címe alatt fentartott lapokban vagy írásokban gúnyoljuk, 
vagy nevetségessé tegyük. 

S ne feledjük el végre azt sem, hogy népünknek 
egy része érett nép, a mely a mily buzgón áll mellettünk, 
ha a józan vallásosságot terjesztjük: ép úgy elfordul 
tőlünk, ha nem ezt a vallásosságot szolgáljuk. 

Ezek lesznek azok a mellékszempontok, a melyek-
nek alapján az »Óramutató* cikkírói által elősorolt esz-
közök közül először a helyteleneket, s azután a helyeseket 
s követendőket kimutatom. 

A házanként való prédikálgatást illetőleg (nem fog-
lalva e cím alá a vallásos estélyek tartását, melyről alan-



t abb szólok), nem való az, hogy lehetetlen volna közvet-
lenül beszélni a szószékről; s félreérti az a szószék hivatását , 
a ki ott csak tömegeket lát és nem egyéneket s tömegekre 
akar hatni s nem az egyéni életre. »A Krisztus meggyőzte 
a világot — olvassuk egyik közleményből — és a diadalom-
ban, mint az ő örökös társai mi is osz tozunk; ez a mi 
hitünknek nagy titka és az igehirdetésnek egyetlen tárgya*. 
Dehogy egyetlen tárgya, csak főtárgya. Tárgya annak a 
szószéknek mind az, a mi a bibliában foglaltatik; s mert 
a biblia az élet könyve, tárgya annak a szószéknek kellő 
nyelvalakban mind az, a mi az életben előfordul, a mi 
az élet megnemesítésére, felélesztésére s megjobbítására 
vonatkozik, tehát az is, a mit Kálmán Gyula a vallásos 
estélyekkel próbál elérni, t. i. hogy népünket pi. az egy-
két gyermekrendszertől s az azzal kapcsolatos bűnöktől, 
az alkoholismus naponkénti terjedésétől, a ruházatban való 
fényelgéstől s a pauperismus ijesztő térfoglalásától meg-
szabadítsa. Ha az ilyen életbevágó kérdésekről nem a 
szószéken, hanem csak a házaknál beszélnénk, s a 
szószékre nem vinnénk fel egyebet, csak puszta elvont 
dolgokat és örökké azt hangoz ta tnánk: .egyfelől a szószé-
ket fosztanók meg rendkívüli jelentőségétől, másfelől a 
házakba helyeznők át működésünk s az érdeklődés súly-
pontját . 

Más a meghitt s istenes beszélgetés, s más az ige-
hirdetés ; annak helye van házainknál, hogy általa házaink-
nál is tanítsuk egymást, mint azt Krisztus példájából lát-
ha t j uk ; de az igehirdetésnek rendes viszonyok között 
templomokban van rendes helye. Tanít ja is a Helvét Hit-
vallás, hogy az Isten eklézsiájának mindenben alkalmatos 
helyeken gyűljünk össze, hogy az Istennek beszéde annak 
rendi szerint hirdettessék és könyörgések s imádkozások 
tar tassanak. Választassanak hát tágas épületek vagy tem-
plomok, hogy semmi fogyatkozás ne légyen abban, a mi 
az eklézsiának szükséges rendtar tásaira s szokásaira meg-
kívántatik (XXII. r. I—III. §.). 

Szükségből a föld alatt is prédikálhatunk; s a szór-
ványok gondozásától ne is tartson az vissza, hogy ott 
nincsenek templomok; de a hol már templomok van-
nak, bibliai szent eszmékkel s célokkal, mit szorongunk 
ott lyukakban s mit akarunk ott sátorfákkal ? 

Hogy Péter apostolnak azok után, a' miket a pün-
kösdi ünnep alatt elmondott, szüksége volt egyéb beszé-
dekkel is kérni és inteni a népeket, kiknek egy része akkor 
hallott először Krisztusról: ezt természetesnek találom ; de 
hogy Urunk 1896-ik esztendejében a keresztyénekkel szem-
ben ugyanazt az eljárást követeljük, mint a mi a hitetlen 
pogányokkal s zsidókkal szemben a megtérés első napján 
volt szükséges: no ez nem más, mint baptista eljárás, a 
kik minket hitetleneknek tar tanak s házról-házra járással 
és egyéni erőhatással akarnának megtér í teni* 

Nagyon hibás a belmissziónak olyatén való felfogása, 
a mint azt Mayer Endre képzeli, hogy t. i. a lelkész buz-
gósága készítse elő az alapot, gondozása tegye fogékony-
nyá a sziveket, a tudatlanokat tanítsa meg a betűk isme-
retére s olvasására és a süketek fülét nyissa meg az 
evangélium prédikál ta tásának: és akkor? Majd jönnek a 
belmissziónáriusok a belmisszió-egylet nevében s végzik az 
ő dolgaikat közöttünk. Ilyenféle törekvést láttunk a Kis 
Tükör összejöveteleiben is, melynek szerkesztője proprio 
motu feljogosítva érzi magát, hogy összehívja híveinket 

* Az argumentációban egy kis hiba van. Pásztorkodásra, 
térítgetésre keresztyének között is szükség van, kivált ha sok köz-
tük a névleges keresztyén. Ez nem baptista eljárás, hanem komoly 
keresztyén hivatás. A lelkésznek pedig a »cura pastoralis«-ból kifo-
lyó hivatali kötelessége. üzerk. 

és eléggé nem tisztázott s ki nem forrott eszmékkel töltse 
be azok elméjét. Az ilyen ötletszerű és rögtönzött evan-
gélizáció nem azt eredményezi, hogy azt a lapot jára t tas-
suk, bármily nemes célból indult meg, hanem azt, hogy 
azt a lapot egyáltalában ne járassuk. Hova jutottak e lap-
nak oivasói ? Szövetséget kötöttek, evangéliumi szövetsé-
get. Hát mi, kik annak a szövetségnek keretén kívül állunk, 
vagyis abba nem léptünk bele, kivetettük céljaink közül 
»a magyar evangéliumi egyházak felvirágoztatását, az 
Isten országának és az evangéliumi igazságoknak szóval 
és írásban való terjesztését*, mint a mit e szövetség alap-
szabályok szerint maga elé kitűzött ? Megtagadtuk egyál-
ta lában az ifjúsági egyesületek, szeretetegyesületek és 
mértékletességi egyesületek alapítását s fen tar tásá t? Kiir-
tottuk a vallásos estélyeket és családi áh í ta to t? Mi célja 
hát e szövetségnek ? Pelengérre állítani egyházunkat, lelké 
szeinket híveink és a világ előtt.,? Szektáskodásra egyen-
getni az u t a t ? Hiszen ama szövetség tagjai közül előfogott 
már is egy Pesten, a szövetséggyűlésnek idején, hogy az 
ő eszméit, melyeket neki hirdetni kell, hallgassam meg, 
mert a miket látott és hallott, nem lehet, hogy ne szól ja ; 
és ezt olyan enthusiasmussal mondta nekem, hogy való-
sággal megdöbbentet t* S nem megírta Erős Lajos, hogy 
az ily irányú, szélsőségekbe csapó mozgalmak rendesen 
a szektáskodásra vezetnek ? Nem olvassuk az ő hata lmas 
cikkéből, hogy Wesley János, az angol belmisszió apja, 
apja lett a methodismusnak is, s Oberlin Frigyes, ki kezé-
ben ásóval és kapával tett bizonyságot a belmisszióról. 
mint Svedenborgianus halt meg stb. 

Akarjon bár a legjobbat, oly iránynyal, mely ide vezet, 
ha egyházunkat szeretjük, hogy ha helyes útra nem terel-
hetjük, sajnálva bár, de szakítani kötelességünk. 

Pécel. György László. 

A lelkészi gyámintézetek történetéhez. 
Ezen cím alatt jelent meg, e Lap legutóbbi szá-

mában, Pokoly József úrtól egy cikk, mely főkép az 
1791. évi budai zsinat 115-ik kánonával, illetőleg a »defi-
ciens* lelkészek és tanítók, valamint ezek özvegyei és 
árvái j avá ra ekkor tervezett nyugdíj- és gyámintézet kér-
désével foglalkozik. 

Én azt hiszem, hogy semmit sem veszített volna 
a közügy, ha P. J. csak pár hetet is vár cikkének meg-
írásával és közzétételével; ha t. i. megvárja a *Protes-
táns Szemle* decemberi füzetének megjelenését s meg-
tekinti abban, hogy vájjon az Őri Fülep Gábor naplója 
szól-e valamit, s különösen tar ta lmaz-e valami új, eddig 
nem ismert adatot a deficiensek kasszájáról? 

P. J. azonban nem tartotta szükségesnek e tekintet-
ben a várakozást, a mennyiben következőleg nyilatkozik: 

»Igen sajnálatos dolog, hogy a budai zsinat vívmá-
nyait nem ismerjük eléggé (azt hiszem, a Révész Kálmán 
által, a Prot. Szemlében közölt napló sem ád sok felvilá-

* Az Evangéliumi Szövetség megalakulásánál lehet forma-
hiba, ha péld. alapszabályait hatóságilag még nem erősíttette meg. 
Egyes tagjaiban is lehet túlbuzgóság, eshetőleg rajongás is. De sem 
azért, sem ezért nem szabad leszólni azt a helyes célt, melyet »a 
magyar evangéliumi egyházak felvirágoztatása, az Isten országának 
és az evangéliumi igazságoknak szóval és írásban való terjesztése* 
által maga elé tűzött. Ez nem pellengérre állítása sem egyházunk-
nak, sem lelkészeinknek, hanem támogatása és erősítése kiván lenni 
az egyház belső életének és lelkészeink működésének. Szerk. 



gosítást e tekintetben), és így nem tudjuk megállapítani, 
hogy tervben volt-e már előre ez intézkedés, avagy csak 
ötletszerüleg merült fel*. 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznem azt, hogy egyál-
talában nem tudom, mit érthet P. J. a budai zsinat •>vív-
mányai* a la t t? A zsinat alkotásait-e? mely esetben sem-
miféle naplóra nincs szükség; a mennyiben a zsinat alko-
tásait, annak régen ösmert kánonaiból és jegyzőkönyvéből, 
továbbá a zsinatot követő idők egyházi történetéből tel-
jesen megösmerhetjük. Vagy talán a zsinaton felmerült 
eszméket, indítványokat, s az ezek felett támadt vitákat 
értené a vívmányok alatt ? Alig hiszem; de ha mégis eze-
ket értené, ezekre nézve Őri Fülep naplója becses adalé-
kokkal szolgál s több ponton teljes felvilágosítást nyújt. 

így például, csak a szóban forgó kérdést, a deficien-
sek kasszáját illetőleg, pár hét múlva olvashatja mindenki 
az Ő. F. G. naplójában, hogy 

1. ez az intézkedés előzőleg nem volt hivatalosan 
tervezve, a mennyiben az »oeconomica deputatio« e tárgy-
ban semmiféle javaslatot nem készített és nem terjesztett 
a zsinat elé; hanem mikor 

2. az október 8-án tartott XI. ülésben, az oecon. 
dep. munkálata teljesen felolvastatott és elfogadtatott, 
»Consil. Vay József úr, a deficiens prédikátorok s azok-
nak özvegyeik és árváik számára megkívántató fundust 
megemlítvén, ilyen projectumot tett stb.* Vay Józsefé, a 
tiszáninneni egyházkerület későbbi nagyérdemű főgond-
nokáé tehát az érdem és dicsőség, hogy ez üdvös eszmét, 
bizonyára kellő megfontolás és tervezgetés után, de semmi 
esetre sem >ötletszerüleg*, a zsinaton felvetette. 

3. Végezetre azt is meg fogja látni P. J. abból a 
nem sok felvilágosítást nyújtó naplóból, hogy Vay indít-
ványára »unanimiter mindenek reá is állottanak . . . . 
csupán a pápai prédikátor és esperes Torkos Jakab tette 
azt a difficultást, hogy ez (t. i. a percentualis fizetés) talán 
valami contributio vagy portio forma lévén, a miniszte-
reknek derogálni fogna ; ahhoz képest talán illendőbb lenne 
ha csak reá bíznák kire-kire a miniszterek közül, hogy 
maga tulajdon tetszése szerint adna minden esztendőben 
valamit ezen szent és jó célra*. Torkos indítványát azon-
ban — mely a szép tervet már csirájában megfojtotta 
volna — nem fogadták el, valamint a Péczeli József 
komáromi pap indítványát sem, a mely szerint »a mag-
talan prédikátorok legalább egy tertiáját elmaradandó 
tehetségeiknek, testamentom formán, halálok után, ugyan-
azon szent végre hagynák«. 

Ennyit mond Ő. F. G. naplója a szóban forgó kér-
désről, melyet a zsinat jegyzökönyve egyetlen szóval sem 
érint; pedig ez alkotás, vagy mondjuk: vívmány, minden-
esetre megérdemelte volna, hogy a jegyzőkönyben is nyoma 
legyen. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy a deficiens-
kasszának, illetőleg a papi nyugdíj- és gyámintézetnek 
eszméje nem a budai zsinaton merült fel legelőször. A 
debreceni ref. egyház consistoriumában már 40 évvel azelőtt, 

1750. május 29-én felmerült az a kérdés: mi módon lehetne 
a helybeli papi s professzori özvegyek s árvák részére 
valamely esztendőnként való subsidiumocskát rendelni ? 
Erre nézve bizonyos alap ki is jelöltetett, de a következő 
évek jegyzőkönyveiből úgy látszik, hogy az egész ügy el-
aludt. (Tanügyi Melléklet a Debreceni Protestáns Laphoz. 
1884. évf. 3. szám, 38. lap.) 

Végül legyen szabad P. J. cikkének két pontjára 
egy-egy pótló megjegyzést tennem. 

Felemlíti ugyanis, hogy a Szilassy-alapítvány keze-
lésének kérdése bizottsághoz utasíttatott; de azt már nem 
mondja meg, hogy ezen bizottság javaslata alapján a 
zsinat, ugyancsak október 8-án tartott ülésében azt hatá-
rozta, hogy az alapítványi összeget a dunáninneni kerü-
let biztos helyre adja ki kölcsönképen, az évi kamatok-
ról pedig a felállítandó főconsistorium rendelkezzék (Révész: 
Figyelmező, 1874. 505. 1.). 

A Láczai Sz. József 1806-dik évi tervezete pedig, 
hogy t. i. az énekeskönyv nyomtatására privilégiumot kell 
szerezni s a jövedelem bizonyos percentjét lelkészi árvák 
és özvegyek segélyezésére kell fordítani, annyiban nem 
új, hogy Weber Simon Péter pozsonyi nyomdász már a 
budai és pesti zsinatokra nyújtott be az iránt tervezetet: 
mi módon lehetne az egyházi és iskolai könyvek nyom-
tatásából az evangéliumi két vallás szükségének pótlására 
valami jövedelmet szerezni. A zsinat el is határozta, hogy 
ezen könyvek nyomtatására nézve a királytól privilégium 
exclusivumot kér, a mely az új énekeskönyvre nézve, a 
debreceni nyomda javára meg is adatott I. Ferenc által, 
1812. szeptember hó 18-án. »Azonban a szabadalom még 
le sem érkezett, már némi féltékenység mutatkozott a 
testvérkerületek részéről Debrecen iranyában. A szakadás 
egy ideig megelőztetett, de későbben csakugyan létrejött 
az, úgy hogy a debreceni nyomda, már darab idő óta, 
csupán a tiszántúli egyházkerület számára dolgozik*. (Ré-
vész Imre : A magyarországi ref. egyház énekeskönyvé-
ről. Debrecen, 1866. 17. 1.) P. J. azon állítása tehát, hogy 
a szóban forgó privilégiumot a tiszántúli kerület »egyenesen 
magának kaparította meg*, nem felel meg a tényállás-
nak ; hiszen a kérdéses privilégiumban nyilván ott áll, 
hogy az »ad demissam quatuor Superintendentiarum 
Helveticae Confessioni addictarum ecclesiarum . . . supli-
cationem«, vagyis négy egyházkerület közös folyamodvá-
nyára adatott ki; később pedig az is nyilván ki van 
kötve, hogy ez a szabadalom a debreceni nyomda részére 
»absque tamen praejudicio praememoratarum quatuor 
Superintendentiarum* adatik meg. Úgy tudom külön-
ben, hogy egy vagy két egyházkerületnek régóta van 
úgynevezett énekeskönyvi pénztára, (zsoltár-kassza), mely 
az énekeskönyv jövedelmének bizonyos részéből alakult; 
tehát Láczai terve régen realizálva van ! 

Révész Kálmán. 



T Á R C A . 

Speneer Herbert a vallásról. 
Spencer Herbert harminchat évig tartó, betegség által 

gyakran megszakított munkálkodás után bevégezte a »Sys tem 
of Synthetic Philosophy*-ját (a synthetika filösofia rend-
szere). Bizonyára nemcsak a gondolkodók tekintenek nagy 
érdeklődéssel e nagy munkára, hanem mindazok is, a 
kik a nemes ambitiót, a megtörhetetlen akaratot méltá-
nyolni tudják. Az tagadhatatlan, hogy az egymás után 
megjelenő kötetek kínos riadalmat és heves antagonismust 
keltettek. Alig hihetjük, hogy legyen ember, a kinek bár-
milyen legyen is meggyőződése avagy előítélete, de ha a 
szellemi munkákat méltányolja, érdeklődéssel ne látná egy 
oly mű befejezését, mely, ha szerzőjének élete körülmé-
nyeit tekintetbe vesszük, páratlanul áll a világirodalom-
ban. Még mint ifjú ember, szerény viszonyok között és 
beteges létére, egy oly mű megírására vállalkozott, mely-
ben az egész világegyetemet minden időkön keresztül való 
változásaiban felölelve érthetővé tenné. Hogy vájjon terve 
sikerült-e, a fölött a vélemények különbözhetnek. De óriási 
vállalata, merész themája, encyclopaedikus ismerete, vilá-
gos előadása és gazdag illusztratiói mindenkor bámulatra 
keltendik az emberiséget. 

Ránk nézve az utolsó kötetnek az a szakasza legér-
dekesebb, melyben az egyházi intézményekkel foglalkozik, 
Először is a »vallásos eszmét* elemzi és némiképen kime-
rítőleg. És azok, a kik megrettennek attól a megjegyzés-
től, hogy a theismus a történelem előtti idők vad emberei-
nek álmadozásaiból fejlődhetett ki, ne felejtsék el, hogy 
valamely tárgyra vonatkozó vizsgálódásokban nem az a 
lényegesebb kérdés, hogy hogyan állott az elő, hanem hogy 
micsoda az ma ? A történelmi módszer használatával gyak-
ran megvilágosíthatjuk a ferde nézetek eredetét. Ámde a 
kutatások bármily nagy száma sem tüntetheti fel a dol-
gokat másképen, mint a mint léteznek. Tegyük fel, ha 
a nyomozások alapján kideríthető lenne, hogy a hazafiság 
az éhség és félelem által összehozott vadak hordákká való 
egyesüléséből származik, mint a mint a farkasok is amaz 
ösztönök által csapattá verődnek össze: azért ez a körül-
mény a hazafiság magasztos voltát legkevésbbé sem csök-
kenthetné. Épen így, habár a vallás a vad embereknek 
az elhunyt ősökről való álmadozásaikból származnék is. 
azért egy Augustinusnak vagy egy Kempis Tamásnak szel-
lemi emelkedettségét csak olyannak kell tekintenünk, a 
milyen valósággal volt. Igazán sajnáljuk, hogy Spencer 
annyira a »szellem-elmélethez* ragaszkodik, hogy egy más 
tényezőt a csoda által ébresztett tiszteletet teljesen figyel-
men kívül hagyja, holott a holtakról való elmélkedésekkel 
együtt ez is fejleszté a természeti theologiát. 

Még érdekesebbek az egyház és állam viszonyáról is 
a nonconformismus eredetéről felvetett eszméi. »Eredetileg 
— mondja Spencer — az egyház és az állam sehol sin-
csenek megkülönböztetve*. E fölött természetesen vitázni 

sem lehet. E szerint tehát az államegyház védőinek igazuk 
van, mikor gúnyosan követelik az egyház és állam között 
kötött szerződés dátumának és pontjainak kimutatását. 
Azonban, mielőtt a vesztett ügy harcosai kiörvendhetnék 
magukat a fölött, hogy ily kiváló elvtársuk akadt, Spencer 
hozzá fog annak a kimagyarázásához, hogy az egyház és 
állam »határozottan incoherens homogeneitása* miként 
változott át az evolutio törvénye által »egy határozott, 
coherens heterogeneitássá*, melyben egyház és állam tel-
jesen elkülöníttettek. Úgy véli, ez a processus az ipar 
fellendülésével kezdődött. így jött létre »az egyének kény-
szerített összemunkálása helyébe az egyének önkénytes 
összemunkálása«. A tekintélynek való hódolás nem tekin-
tetik többé a legmagasabb erénynek, ennek az eredménye 
a nonconformitás. És igazán meglepő, hogy Sokratest 
mondja az első nonconformistának. Mert ha csak azért 
nevezi is annak, mivel egy osztály typikus alakja, talán 
inkább Szákya-Munit, a Buddhát említhette volna fel el-
sőnek. 

De e typusok egyike sem vezethette rá arra az ál-
talánosításra, hogy »a dissentismus (eltérő véleményűek) 
ős formái rendesen a mult idők tekintélyével lépnek fel 
a jelenlegi tekintélylyel szemben*. Egyébiránt ez az álta-
lánosítás fentartható. Mert a nonconformista felekezetek, 
a paulicianismustól le a quakerekig gyakran joggal állít-
hatják azt, hogy az orthodox egyházaknál szorosabban 
ragaszkodnak az ős tekintélyhez. Örömmel fogadjuk Spen-
cer ama észrevételét, hogy az angol nonconformismus a 
sacerdotalismus ellen való ellenszegülés. Különben ez is 
egyik illustratió arra nézve, hogy a keresztyén noncon-
formismus rendesen a régi tekintélyt állítja az újjal szem-
ben. Hisz a keresztyén dissentismus anti-sacerdotalismusa 
az új-testamentumra van alapítva. 

Jól esik látni, hogy Mr. Spencer mily világosan és 
szilárdan alkalmazza a magasabb filozófia tanait a vitás 
kérdésekben. »A gondolat szabadsága, melyért rég küz-
dünk s mely mindinkább és inkább valósággá lesz, úgy 
hogy egy embert sem fognak többé más hitvallás támo-
gatására kényszeríteni*. Úgy véljük, ez a kijelentés már 
nem a filozofusé, hanem a prófétáé. És a jóslat ha késik, 
de nem múlik. Egy oly tehetségünk, melyet Mr. Spencer 
nem igen látszik magasra becsülni, a mi hitünk, mondja 
nekünk, hogy ez az idő bizonynyal el fog jönni. Az állam-
férfiak és a vallásos emberek belátandják, hogy a más 
hitvallásúakból egy hitvallás támogatására a törvény által 
kicsikart pénz, nem válik az Ő vallásuk dicsőségére. — 
Angliában az államegyház számára a földbirtokoktól a 
papitizedet mindenkitől szedik vallásra való tekintet nél-
kül. A mikor ez az idő elérkezik, az egyházi konferenciák 
megelégedéssel fognak gondolni Spencer eme szavaira : 
»az idő elérkeztekor betöltetik RZ cl társadalmi külön-
bözőség, mely első törzsfőnök papi funkciójának elvé-
geztével kezdődött«. 

Bölcseleti értekezésben nem igen szoktak az érzel-
mekre hivatkozni. De e munkában mégis vannak helyek, 
az egyházi intézményekről szóló szakaszban, melyek külö-



nősen hathatnak azokra, a kik egy rationalis istentisztelet 
után sovárognak. Mr. Spencer ismételten leszólja azokat, 
a kik az Örökkévalónak az emberi gondolkozásból való 
kitörlését lehetőnek tartják, vagy a kik emberimádással 
akar ják helyettesíteni az Isten imádását . Az e fajta olvasók 
hizonyára meglepetéssel fogják észrevenni, hogy ő szerinte 
az >anthropomorphismusban* az igazság elemei benne 
vannak. Mert »az a hatalom, mely az öntudatban jelenti 
ki magát, csak módosult formája annak a hatalomnak, 
mely az öntudat fölött nyilvánítja ki magát*. 

Nyelvezete száraz. De igen becses adatokat nyújt 
korunk szellemi küzdelmeire nézve. »Azok — mondja 
Spencer — a kik azt képzelik, hogy a tudomány el fogja 
törülni a vallásos hitet és érzelmeket, elfeledik azt, hogy 
a mennyit a régi magyarázat elvesz a mysteriumból, az 
ú j ugyanannyit ad hozzá*. »A mi gondolkodásunk immár 
nem a holt anyag universuma felé irányul, hanem egy 
oly universum felé, melyben mindenütt élet található*. 
Spencert e szavai nemcsak a tudomány, de bizonyos érte-
lemben a hit emberének bizonyítják. 

Chr. W . a—s. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
»A szatmári evang. reform, egyházmegye húsz éves története. 
1875-töl 1894. év végéig. Az egyházmegye megbízásából írta és 
szerkesztette F. Varga Lajos, majtisi lelkész, egyházmegyei főjegyző 
és tanáesbiró. Ára : kebelbeli egyházaknak, lelkészeknek, tanítóknak 
s tisztviselőknek 1 frt; egyebeknek 2 frt. Szatmárt. Nyomatott a 

Szabadsajtó könyvnyomdában 1896*. 

A honfoglalás ezer éves évfordulója a szegény ref. 
egyházat is mozgásba hozta, hogy jelét adja lételének ! 
így jelent meg több nevezetes egyházi és iskolai mono-
grafia, s ezek között a kézalatti is. Szerényen, egyszerű 
köntösben, illusztrációk nélkül; mert azokra egy olyan 
szegény testületnek, melynek papjai alig 400 forinton, sőt 
még azon alul maradó fizetésen tengődnek, illusztrációkra 
nem telik. 

És e munka mégis megjelent! Tulajdonképen foly-
ta tása ez H. Kiss Kálmán szatmári ref. egyházmegye 
története< című 57 íves nagy 8-adrét s 1878-ban meg-
jelent művének, mint a szerző elmondja műve 314. lapján. 

H. K. K. ugyanis, mint a szatmári ev. ref. egyház-
megye tb. tanácsbirája , a nevezett egyházmegye 1894. 
évi márciusi közgyűlésén megindítványozta, hogy a szat-
mári ev. ref. egyházmegye 20 éves története Írassék meg 
s az ő müvével egybeköttetve állíttassék ki az ezredéves 
országos kiállítás megfelelő csoportjában. Az indítványt 
elfogadta az egyházmegyei közgyűlés 85. sz. ha tározatá-
val s az eszmét F. Varga Lajos egyházmegyei főjegyző 
stb. szépen valósította meg. 

A H. K. K. művében adva levén a keret és a 
beosztás (egy bevezetés és két főrész t. i. I. r., a szat-
mári reform, egyházmegye átalános története, egy függe-
lékkel s a II. r. A szatmári ref. egyházmegye egyes gyü-
lekezeteinek s iskoláinak története, vagyis 80 kis mono-
gráfia), F. Varga Lajos is e beosztást követi. 

A H. K. K. szatmári ref. egyházmegye történetében 
az »átalános történet« a VII. korszakkal záródik, vagyis 

1860. november 22-től 1878-ig, Kiss Aron esperes és 
Vállyi János kormányzatával . A F. Varga Lajos > Szat-
mári reform, egyházmegye története« e VII. korszaknak 
folytatásával kezdődik. 

Felosztja ezt két részre. Az első rész a zsinat előtti 
állapottal foglalkozik, a következő rovatok szer int : I. Be-
rendezkedés, szervezet. II. Valláserkölcsi élet és annak 
nyilvánulásai. III. Lelkészek beállítása, képzettsége, erkölcsi 
súlya, lelkészi értekezletek, theologiai irány. IV. Tanügy. 
V. Anyagi helyzet. VI. Belhivatalnoki fizetések. A máso-
dik rész rovatai ezek: I. Készülődés a zsinathoz. II. Vállyi 
János 25 éves jubileuma. III. Szervezkedés a zsinati tör-
vények alapján. 

A VlII-ik korszak 1882—1892. évek történetét; 
a IX-ik korszak az 1892—-1894. évek eseményeit 

tárgyalja ; 
a függelék (szintén a H. K. K. műve függelékének 

megfelelőleg) az egyházmegyés tisztviselőkről, az írókról 
s műveikről szól. 

Az első rész tehát e tartalom után ítélve, igen érde-
kes. Nem hagyja érintetlenül a szatmári ref. egyházmegye 
életének egy mozzanatá t sem. A zsinat előtti állapotról 
szólva, azt mondja, hogy az nem mutat határozot tan 
közbeeső szervezetre az egész Magyarországon, azt a 
zsinat teremtette m e g ; addig a helyzeti körülmények, a 
momentán szükség voltak a tanács- és irányadók, minek 
természetes következménye volt a megállapodottság hiánya, 
lazaság, ingatagság és kapkodás. A presbyteri alapszer-
vezetünk is híjjával volt a tiszta alkotásnak. Még az alkot-
mány helyreállítása után is kényszerült egyházunk az 
á l lamkormánynyal szemben gravaminalis politikát űzni, 
s a külső védekezés közben nem is gondoltak arra , hogy 
belsejében milyen fejetlenség dúl stb. 

A mi magát a szatmári egyházmegyét illeti, elismeri, 
hogy a gyakorlati szükség szülte egyházmegyei s kerületi 
statutumok alapján az akkori vezérférfiak kormányoztak, 
igazgattak s igyekeztek feladatuknak megfelelni, de a leg-
jobb akarat mellett sem bírtak munkájukban a részletek-
ben is teljes pontosságot, egyöntetű folytonosságot elérni. 
Ezen állítást aztán adatokkal igyekszik beigazolni . . . 

Bizony az emberi szervezkedés — akár zsinat előtt, 
akár zsinat után — soha sem lesz tökéletes! 

A valláserkölcsi élet és annak nyilvánulásai u tán 
kutatva, nekünk úgy tetszik, mintha túlon-túl is igyekez-
nék összeszedni azon sötét vonásokat, melyekből az ön-
ként kínálkozó adatok is elég sötétre festik azt. Mi is 
elfogadjuk, hogy »az ötvenes évek osztrák kormánya, az 
erőszak és á rmány diadala* eléggé meg nem siratható 
romlást és sebet ejtett a közerkölcsiségen; mi is elismer-
jük, >hogy népünk valláserkölcsisége, hitélete vajmi fogya-
tékos volt — a zsinat előtt — s hogy az igehirdetők is 
nem egyszer tévesztették el hivatásukat*; de viszont édes 
vigasztalásul szolgál, hogy 1875-től 1881 végéig építkezésre 
fordítottak a szatmári traktus gyülekezetei 55,652 frtot, 
adósságot törlesztettek 1950 frtot, kerestek az egyháznak 
munkával 1882 forintot, egyesek adománya 23478 forint 
77 krajcár . 

A lelkészek beállításáról szólván, kimutatja, hogy az 
1871-iki hiányos egyházkerületi s tatutum alapján válasz-
tott 27 lelkész megválasztásakor, majdnem fele ellen kér-
vényeztek, ötöt meg is kellett semmisíteni és új választást 
rendelni. 

A tanügy sorsa sem fényes a zsinat előtt. (Hát 
u t ána? ) A hol a papság legnagyobb részének fizetése is 
400 forint körül v a n : ott a tanítóké még rosszabb . . . 
A tanítók nagyrészt az egyházmegyei gyűlések alkalmával 
szerződnek el . . . A szülét, kinek gyermeke mulaszt, a 



helyi elöljárók nem büntetik. Az egyházmegye nem képes 
sem a tanítók nyomorán segíteni, sem a tankötelezettsé-
get keresztülvinni; gyenge volt arra a vármegye is, vagy 
nem is próbálta meg, van-e erre ereje! A szatmári gim-
názium ellenben nagyobb fejlődésnek indul . . . 

A VII. korszak második részében festi — mint em-
lítők — a szatmári reform, egyházmegye készülődését a 
zsinatra. Szépen emlékezik meg Vállyi János segédgond-
nok 25 éves segédgondnoki jubileumáról. Vállyiról í r ja : 
»Róla tartalék nélkül elmondható: »Integer vitae scele-
risque purus*. Vonzó, tiszta példakép; talpig ember, szív-
vel, lélekkel magyar s egyszerűen kálvinista*. (Ajánljuk 
e 80—85 lapig terjedő sorok elolvasását a »Koszorú« 
írójának és ezen szavakat : »de mortuis!«) 

A VIII korszak (1882—1892.) a zsinat utáni új 
szervezkedéssel kezdődik; lassan megy! Az egyházmegye 
a centralistikus és boureaucratikus törekvések ellen állást 
foglal. A valláserkölcsi életet rajzolva, keresve keresi most 
is a sötét színeket; de végül mégis jól esik olvasnunk a 
szerző ezen nyilatkozatát: »Kétségkívül van á rny ; de 
Istennek hála van fény is és ez arról győz meg bennün-
ket, hogy szent vallásunk épen nem vesztett átható, meg-
nemesítő és fölemelő erejéből«. 

A lelkészekről szólva, kimondja, hogy a debreceni 
zsinat lelkész-választási törvénye épen nem vetett gátat 
a parochia-vásárlásnak. (Sajnos, mi is úgy tapasztaltuk!) 

A tanügyről szólva elmondja, hogy még a zsinat 
után is van rá eset, hogy az esperes rendeli a tanítót, 
vagy az egyházmegye tavaszi közgyűlése előtt foly le a 
választás; még 1889-ben is az esperes bizatik meg a tanító-
rendeléssel »az egyházak öntudatos önállóságának s a 
tanítóság önérzetének sértésével*. Bizony bizony a legtöbb 
esetben nincs miből annak az egyháztanácsnak választani, 
amolyan 150—200 frtos fizetésre és szerencse, ha az espe-
res tudott valahonnan inkább keríteni, mint rendelni 
tanítót! 

A tiszántúli egyházkerület kötelező tantervét nem 
mindenütt respektálják; 1884-ben »a roppant mérvű eső-
zések, járhatlan utak és pusztító árvizek miatt« az egyház-
megyei tanügyi bizottság tagjai nem látogathatták az isko-
lákat. Az egyházmegyei tanügyi bizottság sürgeti az iskolák 
fokozatos kiegészítését hat osztályra. A 6—12 éves növen-
dékeknél az iskolalátogatás emelkedik; a 13—15 évesek-
nél csökken. Az iskolaépületek jobb karban vannak; de 
a fölszerelés nagyon hiányos. A tanítókra kevesebb a pa-
nasz; de még mindig van, kikkel az egyházmegye nem 
lehet megelégedve. 

A szatmárnémeti gimnázium pártfogósága Vállyi János 
elnöklete alatt elhatározza 1883-ban, hogy egy gyűjtő-
bizottságot alakít azon célból, hogy a VIL, VIII. osztályt 
—• állami segély és befolyás nélkül — felállíthassa. És az 
első évben mindjárt össze is gyűjtöttek 4047 írt 23 krt. 
Az egyházmegye 1887-ben e célra lélekszám szerinti 1 kros 
adót szavazott meg. A kiegészítési alap 1891. június 20-ig 
57199 frt 43 k m r emelkedett s 1891. szeptember 1-én 
a VIII. osztály is megnyílt. Működött 11 rendes és egy 
segédtanár. 1892-ben volt az első érettségi vizsgálat. 

A szatmári prot. növelde 1886-ban hat osztályból 
áll s prot. felsőbb leánynevelő-intézetté alakul. Mint ilyet 
az állam is elismeri 1892. március 19-én. Különben az 
intézet nehéz anyagi bajokkal küzd, míg nem a tiszán-
túli ref. egyházkerület 1891. májusi közgyűlésén egyszer 
és mindenkorra 10 ezer, evenként pedig 1000 frtot szavaz 
meg ez intézetnek. 

Az anyagi helyzetről írván, siralmas képet tár elé 
némely egyházközségek anyagi állapotáról; indolens pres-
byteriumok, (sőt lelkészek is), lelkiismeretlen egyházgond-

nokok, fizetni vonakodó nép. kikkel nem bír maga az egy-
házmegye sem, vannak felsorolva. Több egyház ellen még 
1885-ben is panaszol az esperes. A fekvőségek adásve-
vésénél, cserélésénél már nagyobb szigort tud kifejteni az 
egyházmegye. Aztán a tűz, az árvíz is pusztít. A közalapba 
nyolc év alatt 18,365 frtot fizetett a szatmári ev. ref. egy-
házmegye s visszakapott belőle 16,920 frtot. Az építkezés-
nél lehetőségig őrködött az egyházmegye, hogy célszerű 
középületeket emeljenek; de a roszakarat igen sokszor 
meghiúsította ezt is. 

A belhivatalnoki — lelkészi s tanítói — fizetéseket 
a debreceni zsinat után is közvetlen — és majdnem min-
denütt (a szerző csak 14 esetet sorol fel) — igyekeznek 
megcsonkítani. Népünk, fájdalom, nem méltányolja lelké-
szei s tanítói munkájátl Míg az egyházi adózás más alapra 
nem lesz fektetve, igazán mondja a szerző, »magasabb 
hitéletre és erkölcsiségre épen nem emelkedik népünk 
zöme*. 

Ezek után leírja a szerző Kiss Áron esperes jubi-
leumát, püspökké választását s búcsúját. »Tömérdeket dol-
gozott Kiss Áron — mondja a szerző — minden akart 
lenni mindenben és hát bizony odahaza kevés jutalmat 
kapott érette; ezt akarta némileg pótolni az egyházmegye 
az 1885. szeptember 17-én Szatmárt lefolyt ünnepély-
lyel. De pótolta azon értékes emlékekkel is, miket 1892. 
április 21—22. Fehér-Gyarmaton nyújtották át neki, midőn 
53 évi szolgálat után mint püspök búcsúzott el az egy-
házmegyétől. 

A IX. korszak (1892—1894) Szarka Boldizsár es-
peres és Izsák Dezső kormányzásáról szól. 

Az új esperest, Szarka Boldizsár vetési lelkészt, 1892. 
június 22-kén, Szatmárt iktatták be hivatalába, a midőn 
az egész tisztikart is restaurálták. Az új esperes az egy-
házak anyagi ügyeinek, az iskolai ügyeknek és belhivatal-
noki fizetéseknek rendezésére és biztos beszolgáltatására 
fordítá főgondját s munkásságát. 

A valláserkölcsi életet a mi illeti: >Átalában meg 
kell vallanunk — szerzővel — hogy a mai laza korszel-
lem nem nagyon kedvez a valláserkölcsiségnek s viszont 
még is valóban hálát kell adnunk, hogy a demoralisatio 
nem vitte lejtőre népünket, noha erősen munkál erre a 
pálinkaital gyakran mértéktelen élvezete«. ^Egyházi és 
iskolai ajándékok és hagyományok címe alatt 20 éven 
105.299 frt folyt be«, a melyben bennfoglalvák a szat-
mári gimnázium javára gyűlt összegek is. 

A lelkészeket a mi illeti ; a budapesti zsinat eltö-
rölvén a kandidáló bizottságot; szabad hívás útján válasz-
tott (1894-ben) lelkészt egy egyház. A lelkészi kar a szat-
mári gimnáziumi tanárokkal s a vármegye intelligenciá-
jával karöltve, 1892-ben megalapítá a >Szatmári prot. 
irodalmi kört.*. A lelkészek maguk között lelkészi köröket 
alkottak s ez idő szerint két lelkészi kör istápolja a kul-
turális, egyházi és iskolai érdekeket. A pietismustól távol 
állanak; de távol a Strauss-féle negatiótól is — írja szerző 
a 165. lapon. 

A tanügyet egy mindenütt érezhető új baj kezdi 
sorvasztani: a tanítóhiány ! Bizony még frázisokkal fize-
tik a papot s tanítót, sem pap nem lesz elég, sem tanító. 
A tanítói fizetések minimumát emelje föl az állam, (de 
fizesse is!) legalább 700 frtra; a papokét legalább is ezerre. 
Ennyi a családtalan plebánusoknak is van ! Ha a magyar 
állam gazdag uradalmakat tud adni az oláh és rác papok-
nak (a kik sohse válnak magyarokká) és a szász papok-
nak nagy dézsmakárpótlást stb., adjon azon egyháznak is 
tisztességes fizetést, mely más nem lehet, mint magyar 
és sem Rómával, sem Berlinnel, sem Szentpétervárral nem 
kacérkodik. Máskép a vallásegyenlőség és viszonosság csak 



fictio! Az 1893. évi őszi gyűlésen a népiskolai ügyben 
ismét hanyatlás mutatkozik; mulasztanak! 1894. tavaszi 
közgyűlésen már tömött iskolákról szólanak. 

A szatmárnémeti főgimnáziumban a vallástanár és 
a többi tanárok között, némi illetékességi és accidentiális 
ügy miatt, sajnos, viszály keletkezett, melyet az egyház-
kerület intézett el. E gimnázium is államsegélyre szorult, 
melyre annyival inkább jogosult : mert hiszen Mária Te-
rézia alatt épen a magyar állam fosztotta meg Berencze 
nevű falujától, melyet Rbédey Ferenc erdélyi fejedelem 
hagyott neki. 

A protestáns féltőbb leányiskola is némi rázkódáson 
ment keresztül. Az intézet IV. osztályúvá zsugorodott 
össze. 

Az anyagi ügyeket a mi illeti: dacára az 1893-ki 
nagy árvíznek, haladás konstatálható. A belhivatalnoki 
fizetéseket is — az esperesi 1893 ki jelentés szerint, dicsé-
retes buzgósággal teljesítették. A szerző mind a mellett 
gyökeres orvoslást sürget: felszaporodott közterhek, hanyag-
ság, rosszakarat , a terhek egyenlőtlen megosztása és a sze-
génység, azok a sürgető okok, melyek a lelkészi és tanítói 
fizetések más alapra fektetését követelik. Ez a fizetésügy, 
magam is állítom, egyházunk Achilles-sarka. 

Gyámintézetek. A lelkészi gyámintézetnél haladást 
konstatál, bár nem nagyot. A tani'ói gyámintézet nehéz 
viszonyokkal küzd; osztaléka majdnem alamizsna számba 
megy. 

A Függelékre ki nem terjeszkedvén, megemlítjük még, 
hogy az egyházmegye egyes gyülekezeteinek rövid története 
1875—1894 cím alatt — abce rendben — 66 kis monográfiát 
ad a következő rovatok a la t t : I. Lelkészek. II. Tanítók. 
III. Belhivatalnoki fizetések. IV. Templom, úrasztali kész-
letek. V. Egyházi és iskolai épületek, ingóságok, ingatla-
nok. V. Népesség. 

Ezen kis monográfiák ismertetésére nincs időnk, de 
ezek is igen érdekesek. 

Végül egy »Utóijáró beszédben* elmondja szerző 
műve keletkezésének történetét. Kijelenti, hogy törekedett 
a történeti hűségre; nem törődött azzal, hogy netalán 
egyesek neheztelését vonta magára. 

Én elismeréssel vagyok a szerző iránt, s bár a sötét 
szinek sok helyt bánatos érzelmeket keltettek b e n n e m : 
de nem esem kétségbe! A mely nép a szakadatlan árvi-
zek, jégverések, rossz termés, tűzvész stb. dacára is 
annyi terhet hordva csak így is meg tud állani: annak 
jövendője van! Elismeréssel vagyok a lelkészek és tanítók 
iránt is. Oly szűken fizetve nincs egy hadsereg sem, mint 
ők és mégis vitézkednek! A magyar állam elvégre kell, 
hogy igazságos és ne mostoha legyen a specifice magyar 
egyház szolgái iránt i s ! 

Patrióta. 

B E L M I S S Z I Ó . 
Keresztyén ifjúsági egyesületek. 

Az amerikai keresztyén ifjak egyesületének műkö-
désére vonatkozó adatokat lapozom. Annak a bámulatos 
munkának eredménye tárul föl előttem, mely nem egészen 
egy félszázad alatt oly sokat tett a nagy Unió fiatalsága 
erkölcsi színvonalának emelésére. 

Suliivan, egy hajóskapi tány alapította meg az első 
ilyen társaságot Bostonban, 1851-ben. Példáját követték 
mások is; 1895-ben Észak-Amerikában az ifjúsági egye-

sületek szövetségébe 1448 ilyen egylet tartozott 263,298 
taggal, ingatlan vagyonuk értéke meghaladja a 45 millió 
forintot s ugyanez évben a kiadás túllépte a 2 % millió 
dollárt. Ezek a számok eléggé beszélnek, eléggé mutat ják, 
mily hálás volt az a mező, melyen Suliivan indította meg 
a munkát . Eleinte e társaságok szigorúan vallásosak voltak. 
Máig ebből egyetmást engedtek, de a keresztyén irányt 
mindezideig megtartották. E mellett behatoltak a társada-
lom különböző rétegeibe és igyekeznek a fiatalságnak 
nem csupán lelkére hatni, hanem testi nevelését is ebben 
az i rányban mozdítani elő. így támadtak aztán a külön-
böző kategóriák: azok a társaságok, melyek vasúti alkal-
mazottak részére létesültek s a melyeknek felvirágzása 
nem kis mértékben a Vanderbilteknek és más vasúti kirá-
lyoknak köszönhető, dacára annak, hogy ezek közt a 
gyorsan meggazdagult emberek közt sok a kevéssé vallá-
sos, mert ezek is kénytelenek voltak belátni és elismerni, 
hogy a munka, melyet e társaságok végeztek, józanabbakká, 
lelkesebbekké és lelkiismeretesebbekké tette a vasúti alkal-
mazottakat s ily módon nagyban hozzájárul t ahhoz, hogy 
az utazók biztossága emelkedett, a forgalom szaporodott, 
a kezelés költségei pedig leszállottak. 1895-ben 108 ily 
keresztyén ifjúsági szövetség létezett, a vasúti alkalma-
zottak részére, közel 28 ezer taggal. 

A kollégiumok és egyetemek számára külön társu-
latokat állítottak fel, melyek a nagy városok kisértései közt 
biztosabban megoltalmazzák az ifjúságot, mint a kaszár-
nyák falai és vasrácsai. Ennek köszönhető, hogy az egye-
temek i f júságának erkölcsi színvonala összehasonlítatlanul 
magasabb annál , a mi 20 év előtt volt. Ma 480 ily szö-
vetség van közel 27 ezer taggal. 

Alapítottak külön ily társaságokat a négerek számára 
és most azon munkálnak, hogy Braziliában, Japánban , sőt 
az angolokkal egyetértve Indiában is hasonló mentsvára-
kat építenek az ifjúság részére. Ezen társaságok nem 
csupán mint klubok szerepelnek, hanem esti tanfolyamo-
kat nyitnak a gyorsírásban, könyvvezetésben stb. Nem 
hanyagolják el, sőt nagyon is mívelik a sportnak külön-
böző fajait. E mellett van olvasó- és társagló-termük, 
könyvtáruk és játékszobájuk. A new-yorki társaság könyv-
tára 40 ezer kötetből áll. Chicagóban az ottani társulat 
a mult évben nem kevesebb, mint 100 ezer forintot adott 
ki céljának megvalósítására. 

A mint ezekből látni lehet, a társaságok szövetsége 
nagy társadalmi hatalom, működése tagadhatlanul igen 
jótékony hatású. A társaságok nem kivannak semmit az 
államtól, tisztán magukra támaszkodnak és igyekeznek 
olyan polgárokat nevelni, a kiket ez a tudat hat át és 
vezérel. 

Ideje volna talán, hogy azt a munkát, mely itt-ott 
már nálunk is megindult, s a melynek sikere el nem tagad-
ható, szélesebb körre is kiterjeszszük. Kiterjeszszük főleg 
az egyetemi if júságra,* a melyre eddig ebben az irány-

* A budapesti ifjúsági egyesület Szilassy Aladár elnöklete 
alatt főként az egyetemi ifjak köréből alakult. Csak támogatni, erő-
síteni, működéséhez szükséges eszközökkel kell ellátni. Pl. Bernáth 
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ban ugyan nem gondolt senki. Lehetetlen, hogy az. mi oly 
jótékony volt nyugat nemzeteinek ifjúságára, nálunk csü-
törtököt mondjon. Az erkölcsi színvonal emelésére pedig 
sehol sincs nagyobb szükség, mint Budapesten, a melynek 
asphal t ján oly merészen burjánzik a bűn és hervadnak 
el a nemes törekvések. 

Berndth István. 

K Ü L F Ö L D . 

Németországi egyházi szemle. 
Római kath. nagygyűlés. — A bonni szünidei cursus. 

A Dortmund városában az idén tartott pápás nagy-
gyűlés hasonlít az eddigiekhez Csak mérsékeltebb hangjá-
val üt el a többiektől. Az ul tramontán pápás katholicis-
musnak igazi tüntetései e nagygyűlések. Megértük azt is, 
hogy a kormányok természetes szövetségeséül ajánlotta fel 
magát a socialis kérdések megoldásában. Mintha bizony 
rendelkeznék ez a különben jól szervezett pápás fekete 
sereg azokkal az erkölcsi erőkkel és eszközökkel, a melyek 
a socialismus problémáinak megoldásához szükségesebb. 
Ujabban már a hazafiságot is kezdik lefoglalni. »Bennün-
ket katholikusokat a hazaszeretet dolgaiban felülmúlni 
nem lehet, s ha szólít a császár, talpra állunk!* így kiál-
tott föl a dortmundi pápás színjáték egyik komikus hőse. 
Lieber centrumpárt i képviselő pláne azt mondot ta : >Mi 
katholikusok vagyunk Németország legjobb barátai*, s az 
»ultramontanismust modernnek* nevezte »a szónak leg-
nemesebb értelmében véve*. A munkáskérdésben s a 
koloniálpolitika terén is felajánlotta szolgálatait az ultra-
montanismus, mely úgy látszik mindenre képes. Igazán 
minket nem lep meg semmi. Hisz nálunk is láttunk 49-es 
Kálnokystát, protestáns Agliardiimádót, a ranygyapjas nép-
szabadítót, zsidó klerikálist, liberális papot és jezsuita vilá-
got ! A forma és a cél egy, csak a szereplők vál toznak! 

Azt a tételt is megkockáztatták az ul t ramontán nagy-
gyűlésen, hogy a liberalismus szülő oka a sociáldemokra-
tiának. Pedig ez utóbbi valósággal tanítványa az ul t ramon-
tanismusnak, a mint hogy több pontban találkoznak is 
az ő nézeteik. Az ul t ramontánok és a sociáldemokraták 
versenyeznek az ellennézetűek rágalmazásában, és saját 
dolgaik nagyításában és folytonos magasztalásában. A 
mint a sociáldemokraták organuma, a >Vorwarts« hétről-
hétre azzal traktál ja olvasóit, hogy »a világon minden 
nyomorúság okozója a kapitalismus s a romlott társada-
lom*, ugyan így az ul t ramontánok is a földön minden 
bajt abból tudják leszármaztatni, hogy a pápának még 
nem mindenütt engedelmeskednek, hogy a pápás rendek 
még nem fejthetik ki teljes szabadsággal áldásos működé-
süket s hogy a centrumnak még nincs eléggé nagy hata lma 
a pápás egyházpolitika terén. S a mint a sociáldemo-

ur is, az ő nagy társadalmi összeköttetéseivel,igen sokat lendíthet az 
ügyön, sok pártfogót szerezhet az üdvös, de most még szűkkörű 
mozgalomnak. Szerk. 

kratia agitationális céljaira ügyesen ki tudja használni a 
polgári pártárnyalatok hibáit, azonképen az ult.ramontanis-
mus is nagy mester ellenfelei hibáinak ügyes felhasználá-
sában, hogy aztán magát állítsa oda az erkölcsiség leg-
tisztább képviselőjének s a valódi keresztyénség legjobb 
előharcosának. Hogy azonban az ul t ramontanismus tábo-
rában sem mind arany a mi fénylik, s hogy itt bizonyos 
»GescháftslcathoUcismus* dívik az egész vonalon, azt 
Hoensbroech gróf, a volt jezsuita napnál világosabban be-
bizonyította. 

Különösen ellentmondásos volt a pápás nagygyű-
lés szónokainak és resolutióinak az az álláspontja, a me-
lyet a protestánsokkal szemben elfoglalt. Ugyanaz a Lieber 
doctor, ki néhány évvel ezelőtt így izgatott: »A protestantis-
mus, a mi ősi ellenségünk*, a minap arról biztosította ultra-
montán szövetséges társait: »A XVI. század felekezeti vitái 
túlélték magukat a XlX-ikben »Felekezetközi egyesüle-
teket* tervez az az ul t ramontanismus, a mely máskor 
az egész világot szeretné romanisálni és vatikanizálni s 
a gyakorlati életben kath. egyesületeket szervez az egész 
vonalon. A hivő protestánsok egyek velünk a közös ellen-
séggel szemben,* olvassuk a dortmundi nagygyűlés reso-
lutióiban. Ezzel bolondította nálunk is a néppárt a hiszé-
keny prot. választókat. S hogy e szép deklamátiók dacára 
az ul t ramontanismus az egész Németország klerikalizására 
törekszik, bizonyítja a Bonifác-egvletnek, mint »valódi 
német nemzeti egyesületnek* folytonos magasztalása. Azt 
is hallottuk fölemlegetni, hogy »egyedül a katholikus elv 
menti meg a világot a romlástól*. Belgium és Francia-
ország azonban mit sem tud róla. Az ul t ramontanismus 
phariseusi érzületét és kétszínű magaviseletét igazolja az 
is, hogy Canisius Péter jezsuitát, az ismert kátéírót s az 
ellenreformátió egyik főeszközét szentté avatni kivánja, 
s Sröber képviselő a császári szót »az egy népről és egy 
jogról* az Úrnak ama szavával kivánja kiegészíteni: legyen 
egy akol, egy nyáj és egy pásztor!* Igazán úgy tűnnek 
föl előttünk a pathologiai jellegű szózatok, mint egy elag-
gott a lvajárónak önmagát s az egész emberiséget ámító 
szózata. 

Hogy minek tekinti immár a szívélyes barátságos han-
gon hozzánk közeledő ul tramontán érdekcsoportozat a 
gyakorlatban a protestantismust, bizonyítja az a körülmény, 
hogy a vegyes házasságot concubinátusnak jelzi s az át-
tért protestánsokat ú jabban újrakereszteli. Nálunk meg az 
újabb egyházpolitikai törvények életbeléptetésével csak most 
kezdődik a reversálisok kora s a vallásszabadság első és 
jubileumi évében ugyancsak lépten-nyomon látjuk mellőzni 
a protestantismust. S aztán azok a rendek, a melyek kí-
gyót, békát kiáltanak nálunk és másutt Lutherre és a refor-
mátióra, az ul t ramontánok szerint »az állami és társadalmi 
béke legtermészetesebb szövetségesei!* Valóban difficile 
est sa tyram non scribere! 

Bár Németországban a birodalmi kancellár és két 
porosz miniszter római vallású, mégis minduntalan pa-
naszkodnak az ul tramontánok a paritásról. Sürgetik a 
»szabad*, azaz pápás egyetemeket, a jezsuiták vissza-



hívását s a pápai állam helyreállítását. Éhben látják a 
felekezeti béke biztosításának egyetlen komoly feltételét 
az egész vonalon. Hogy a pápa világi hata lmának helyre-
állítása békés úton nem volna lehetséges, azzal mit sem 
törődik az ul tramontanismus. Mert azt csak nem képzel-
hetjük, hogy az olasz király oly könnyen adná át Ró-
mát , az egységes olasz haza szivét a pápának! Szegény 
p á p a ! Sclimitz kölni püspök azt mondotta róla a nagy-
gyűlésen, hogy »Leó koldus lett a szuverén hatalmak 
között, de azért — van tekintélye. Ha egy szegény kifosz-
togatott aggastyán megszólal, királyok és fejedelmek lesik 
az Ő szavát*. S ez a »kifosztogatott aggastyán* mégis 
fejedelmi palotában lakik s milliók felett rendelkezik. Mi 
csak azon csudálkozunk, hogy a szónok meg nem ismé-
telte azt hivő hallgatói előtt, a mi néhány évvel ezelőtt 
az ul t ramontanismusban fuldokló Belgiumban, a hol a sze-
gény vatikáni fogolynak és kifosztogatott aggastyánnak 
börtönéből szalmát mutat tak s azt az arcképét, a mely 
a pápát a vasrácsozat mellől kikandikáló a lakjában tün-
teti föl. Igazán segíteni kellene szerencsétlen sorsán a 
Péterfillérekkel! 

2. A sokat emlegetett s egyházpolitikai pártcélokra 
is bőven kiaknázott bonni szünidei ltursus ez alkalommal 
is serényen működött. A westfália tar tományzsinal fana-
tikusai a minap is erős kirohanást intéztek e kursus és 
a bormi egyetemi theologia tudós professzorai ellen. Az 
előadások a következő sorrendben ta r ta t tak : Kamphausen 
tanár Ámos prófétiájáról, Meyer az őskeresztyén irodalom 
legújabb fölfedezéseiről, Bitschl a pessimismus világnéze-
tének Schopenhauertől Nietzscheig való terjedéséről, Sell 
a tör ténet tudománynak a theologiához való viszonyáról 
és Sinions az alsórajnai zsinati és gyülekezeti életről a 
XVI. században tartottak előadásokat. A hallgatóságot 
westfáliai és ra jnai lelkészek képezték. Valóban dicséretes 
vállalat a lelkészi kar theol. és irodalmi műveltségének 
emeléséhez, a melyre nálunk, hol még szomorúbbak a 
viszonyok, szintén igen nagy szükség volna. Ez előadások 
ismertetésére alkalmilag még visszatérünk.) 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

N E K R O L O G . 

H o f f e r K á r o l y . 
1839—1896. 

Megdöbbentő, hihetetlennek tetsző hír jár ta be villám-
gyorsan november 15-én Felső-Baranyát : Hoffer Károly 
kisharsányi lelkész; egy szép, virágzó család feje; közbi-
zalom, tisztelet és becsülés által környezett egyházi tiszt-
viselő; anyagi javakkal megáldott s melegen érző ember-
barát önkezével oltotta ki élete fáklyáját, öngyilkossá lett! 
S a lesújtó hír valónak bizonyult. A rettenés súlya alatt 

kínosan vergődik vallásos és morális érzésünk. Hát ettől 
a levegőben rejlő ragálytól, az öngyilkosságtól az Istenige 
hirdetője sem tudja megóvni önmagát*? Hát e századvégi 
rém, mely a hírlapok hasábjain nap-nap után oly démo-
nilag vigyorog felénk, az Úr szolgái között is talál m a r -
talékot?! Lehet-e ok, ha még oly súlyos is; lehet-e hely-
zet, ha még oly kétségbeejtő is, mely a lelkipásztor 
kezét kényszeríthetné felemelni az Isten legnagyobb ado-
mánya. az élet ellen ? Nem, nem, és ezerszer n e m ! De 
még a világias gondolkodás nyomán haladva sem tudunk 
az adott helyzetben kényszerítő körülményt találni. Mind-
azok az okok, melyek e túlideges korban döntőleg esnek 
az ily szomorú elhatározás mérlegébe, hiányzanak. 

Az anyagi gond, a szükség, e paizsos férfiú, távol 
volt az ő ajtajától, hiszen iparkodása, szorgalma, minta-
szerű gazdálkodása folytán tisztességes vagyonnak volt 
tulajdonosa, melynek bir tokában tisztességes exisztenciá-
ját mindenkorra biztosítva láthatta. Őrület? Hiszen az a 
néhány sor, mit hátrahagyott , nem enged kételyt ép esze 
i r án t ! Gyógyíthatlan betegség? Hiszen testi erejének teljes 
épségében volt! Családi ba jok? Hiszen családi életében a 
legbensőbb szeretet, a legszebb egyetértés lakozék mindenha, 
a mindenek fölé emelő bámulat s szeretet tárgya volt neje, 
s szépen fejlődött gyermekei részéről! Egyházának kormány-
za tában a rend ; tiszttársai részéről az elismerés és mél-
tánylás minden jelei; barátai részéről a ragaszkodás mind-
mind, mint védő paizsok voltak felvonva körülötte, és 
mégis . . . mégis nem érezte, a mit Eli fáz mond Jóbnak : 
>Ime sokakat tanítottál, és a megfáradott kezeket meg-
erősítetted, a nyomorúság alatt elesendőt a te beszédeid 
felemelték, és a reszkető térdeket megerősítetted. Avagy 
nincsen-e helyén a te isteni félelmed, reménységed, várá-
sod és a te utaidnak tökéletessége« (Jób IV. 3—6.) . 

A fiziologus könnyen végez az ily problémával : az 
idegrendszer megbomlása, a külbekatások iránt túlerősen 
reagáló agytömecsek! A sociologus a kulcsot a különböző 
osztályok s az azokhoz kapcsolt kötelességek összeütkö-
zésében akar ja , s véli megtalálni. De mit szóljon a mora-
lista ? Sötétséget, lehangoló sötétséget látunk magunk előtt! 
Kimondjuk-e a sújtó, az elítélő, a kárhoztató szót ? Te 
mondád édes Idvezítő, megváltó Jézusunk : »Ne ítéljetek, 
hogy ne ítéltessetek*; de Te mondád intve és figyelmez-
tetve : »Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne 
essetek«. 

Hoffer Károly született Gordisán 1839. június 14-én. 
Édes apja, Hoffer Pál gordisai lelkész, édes anyja a híres 
térképmetszőnek, Karacs Ferencnek leánya s a jóhírű 
írónő, Karacs Teréznek testvérje volt. Gimnáziumi tanul-
mányait Nagy-Kőrösön végezte 1849—1857-ig. Majd a 
theologiai tudományok hallgatása végett Budapestre ment. 
hol a több jelesek — köztük Győry Vilmos — mellett is 
az elsők közé küzdötte fel magát szorgalmával s készült-
ségével. A theologiai tanfolyam bevégezte után két évig 
Budapesten volt vallástanár s káplán, majd szülőfalujába, 
Gordisába ment s.-lelkésznek. Itt érte 1865-ben a túronyi 
gyülekezet meghívása. Túronyban volt 1876-ig, midőn 
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Kis-Harsány választotta lelkipásztorául. Az egyházmegye 
is mihamarabb igyekezett felhasználni kiváló képességeit. 
1873-ban közpénztárnokává. 1878-ban tanácsbirájává vá-
lasztotta, mely tisztében az ismétlődő restaurációk után is 
mindvégig megmaradt , közben az özvegy-árva gvámpénz-
tárnoki állást is viselvén. Megnősült 1872-ben, nőül vévén 
Vincy Ferenc alsóbaranyai esperes leányát, Etelkát. Forró 
szeretettől áthatott házaséletét megáldotta az Úr kilenc 
gyermekkel, kik közül azonban ötöt visszavett. Megmaradt 
gyermekei felett mondhatni túlságba menő, féltő gonddal 
őrködött s raj tok rajongó szeretettel csüngött. Mint szor-
galmas és takarékos gazda, követendő például emlegette-
tett. Hét évig félfizetéses pap volt a kicsiny Túronyban, 
de már ekkor megvetette alapját későbbi vagyonosodá-
sának. Két aranynyal , mit mint theologus egy zsidó 
nyelven írt értekezéseért kapott, belevágott egy elhanya-
golt szőllő vételébe. A kelő nap azonban kora tavasztól 
késő őszig már szőllője vagy gazdasága körül találta. A 
társas életben egyenes, nyilt szókimondásával ha néha 
fájón érintett egyik-másikunkat: sietett jóízű kacajától 
kisért tréfáival lecsendesíteni a felvert hullámokat. Hívei, 
barátai, tiszttársai mindig megtalálták benne a jóakara tú 
tanácsadót, s ha kellett, az anyagi támogatót is. Csengő, 
érces hangja párosulva a nemes, tárgyától áthatott elő-
adással, egyikévé tevék a legjobb szónoknak. És egy ilyen 
élet vége, egy szörnyű katasztrófa, mit önkezével idé-
zett elő! 

Temetése november 17-én — a zord idő dacára — 
nagyszámú hallgatóinak, a környék intelligenciájának és 
tömegesen megjelent lelkésztársainak részvéte mellett ment 
véghez. Koporsója felett a gyászudvaron lványos Soma 
nagyharsányi lelkész imádkozott, a templomban e sorok 
írója prédikált, a sírnál Domby Vince nagyfalui lelkész 
vett búcsút tőle. Teste találja meg a nyugalmat, mit oly 
megrendítő módon keresett, lelke pedig a kegyelem Iste-
nénél nyerje meg az irgalmat. 

Nagy Imre, 
kórosi reform, lelkész. 

R É G I S É G E K . 
Adalékok a dunamelléki egyházkerület 

történetéhez. 
VI. 

Anno 1777 die 30 mensis Decembri in Prossessione Camerali Püs-
pök-Ladány, pro parte clarissimi Dni Valentini Lévay in carce-
ribus Dominalibus detenti, secundum subnexa de eo utri puncta 

peracta est Investigatio tenoris sequenti: 

De eo Utrum. 
1-ször Jelen volt-e a Tanú itten Püspök-Ladányban 

ezen folyó 1777-dik esztendőben December havának 29-dik 
napján az Lévay András házánál akkor, a midőn Tisz-
telendő nádudvari plebánus Barta András uram és Albert 
nevű tisztelendő Páter f ranciskánus maguk mellé vévén 
bizonyos püspök-ladányi lakosokat és egy kameralis haj-
dút, naplemente után szekéren a megírt Lévay András 
házához mentek ? Ha jelent volt: 

2-o. Vallja meg a tanú, minémű erőszakkal von-
ták ki a házból tiszteletes Lévay Bálint u ramat és a 
szekérre ki parancsolatjából vetették fel s hova vi t ték? 

3-o. Ezen alkalmatossággal látta-e a Tanú, hogy 
a tiszt. Plebánus úrral odarohant embereknél mindnyájok-
nál botok voltak ? 

4-o. Számlálja elő a Tanú. kik voltak és hányan 
az erőszakos emberek és ki kit ütött és vert meg? 

5-o. Fentírt tiszt. Plebánus úr és Albert páter 
franciskánus minémű fenyegető szókat szólottak ? mondja 
meg a tanú. 

6-o. Igaz-e az. hogy megfogattatott tiszteletes Lévay 
Bálint uram soha s a rom. kath. hitben nem neveltetett, 
hanem elsőben Püspök-Ladányban, azután Debrecenben 
a reformátusok oskolájában tanult és külső országokban 
levő akadémiákra is eő Fölsége kegyelmes engedelméből 
kijárt s egész életében senkitől vallása iránt nem hábor-
gattatott. ? 

7-o. Hány esztendős lehet megírt tiszteletes Lévay 
Bálint uram ? vallja meg hite után a tanú. 

Primus Testis: Andreas Balogh incola possessionis 
Udvari, J. Cottus Biharién ingremiatae, annorum circiter 
3"2 adjuratus, examinatus fatetur ad 1 - u m : Jelen volt a 
tanú ezen folyó 1777-dik esztendőben December 29-dik 
napján itten P. -Ladányban Tts Ns Zabolcs vármegyében 
helyheztetett helységben a Lévay András házánál , a midőn 
Tiszt, nádudvari plebánus uram és egy tiszt. Páter francis-
kánus maguk mellé vévén egy kamerális hajdút és ezen-
kívül 5 püspökladányi lakosokat, naplement után megírt 
Lévay András házához mentek. Ad 2 -um: a tanú a ház-
ban nem lévén, azt nem tudja, a házban mit cselekedtek 
egyébképen, hanem a Lévay u ram szolgája mondotta, hogy 
a házban nádudvari tiszt, plebánus uram megfogta volna 
tiszteletes Lévay Bálint u r a m a t ; hanem azt szemeivel látta 
hogy a házbul kihúzták, ki lábát, ki fejét, ki micsoda tag-
jához nyúlhatott, megragadták tépték és mint a dögöt a 
szekérbe behajították, úgy hogy egyfelé kalapja, másfelé 
parókája hullott a sárba, és egyenesen vitték a Camerális 
tömlöcbe és mostan is ott vagyon. Ad 3 - u m : látta a tanú 
hogy az odarohant embereknél mindnyájoknál oly nagy 
görcsös botok voltak, hogy a marhát is le lehetett volna 
verni. Ad 4-um Tiszt, nádudvari plebánus uram, egy Páter 
franciskánus, egy uraság hajdúja , Vadászi János és az 
öttse Vadászi István jelen voltak, de három emberek nevét 
— minthogy itt nem lakik — nem tudja. Ad 5 - u m : Egye-
bet Tiszt, plebánus uramtól és Páter franciskánustól a 
tanú nem hallott, hanem parancsolták, hogy fogják meg 
Lévay Bálint uramat . Ad 6-urn: Igaz az, hogy megfogat-
tatott tiszt. Lévay Bálint uram soha a róm. kath. hitben 
nem neveltetett, mivel először — a mint mondták — itt 
jár t a püspök-ladányi oskolában, azután tudja bizonyosan, 
hogy Debrecenben a reformátusok oskolájába ment s ott 
nevekedett mind az ideig, mig a külső országi akadémiákra 
ki nem m e n t ; az pedig hogy vagy itt Ladányban vagy a 
debreceni iskolában valaha vallásában háborgattatot t volna, 
soha nem hallotta. Ad 7 - u m : Bizonyosan Tiszt. Lévay 
Bálint uram esztendeinek számát nem tudja, hanem úgy 
ítéli, lehet circiter 27 esztendős ember. 

Secundus Testis: Michael Varga püspökladányiensis 
adjuratus, examinatus fa te tur : Ad 1-um. Jelen volt a tanú 
Lévay András házánál akkor, a midőn a tiszt, nádudvari 
plebánus uram és egy tiszt. Pá ter franciskánus maguk 
mellé vévén bizonyos püspökladányi embereket és egy 
kamerális hajdút, naple/nente után szekéren a megírt 
Lévay András házához mentek. Ad 2-um. Először tiszt, 
nádudvar i plebánus u ram és tiszt. Páter f ranciskánus soká 



hívták és erőltették tiszt. Lévay Bálint uramat arra, hogy 
ülne fel a szekérre és menne el velek a Camerális ud-
va rba ; de nem ment, mivel késő volt az idő, hanem 
fogadta, hogy felvirradván el fogna maga menni. Azután 
tiszt, plebánus uram és a páter franciskánus jobban eről-
tették, hogy meg kell lenni, be kell menni az udvarba ; 
a ki hogy be nem akart menni, tiszt, plebánus uram a 
karját megfogta és parancsolta, hogy fognák meg, de 
mert a vele levő emberek nem akartak mozdulni, az 
uraság hajdúja pálcával kiment s ütni akar ta az embe-
reket, így szólván- »fogjátok meg, mert én senkiért nem 
szenvedek*. Arra a parancsolatra mind berohantak a pit-
varból és megragadták tiszt. Lévay Bálint u r a m a t ; az 
édesanyja a fiát Lévay Bálintot megölelte és nem engedte 
volna megfogattatását. kérvén mindnyájokat, hogy ne cse-
lekednének a házán oly illetlenséget. Akkor elcsendesed-
tek egy kevéssé a szép kérésre, de azután csakugyan 
parancsolták tiszt, plebánus uram és a páter franciskánus 
és az uraság hajdúja , hogy menne el; de hogv menni 
nem akart , mind a há rman kiál tot ták: »fogjátok meg!« 
és rá rohanván az emberek, kezét, lábát — ki mijéhez 
fért — megragadták. A testvére ugyan Lévay István meg-
ölelte tiszt. Lévay Bálint uramat , de azon nagyot ütöttek 
és kivonták a kezéből s e házból is mint a dögöt, azután 
föltették a szekérre, úgyhogy egyfelé kalapja, másfelé a 
parókája hullott, a lába pedig az ég felé állott. Mikor 
kívül az aj tó előtt vonszolták, tiszt. Lévay Bálint uram 
mondotta a Fatensnek, hogy fogná a ruháját hogy ne 
húzódnék a s á r b a n ; melyet is akarván cselekedni, velek 
levő Vadász János egy nagy bottal a válla hegyit a tanú-
nak úgy megütötte, hogy mindjár t elejtette a kezét, és így 
felvetvén a szekérre bevitték mindjárt az udvarba és az 
uraság tömlöcébe vetették. 

Tniius Testis: Egregius Johannes Sólyom püspök-
ladányiensis fatetur ad ö - u m . Gyermekségétől ismeri tiszt. 
Lévay Bálint uramat s letett hite után vallja, hogy ámbár 
édes atyja a róm. kath. hitre állott, édes anyja pedig a 
reformata vallásban maradott , mindazáltal sem míg itt 
Püspök-Ladányban tanult, sem debreceni iskolában laktá-
ban — jóllehet elégszer jár t ki ide is P . -Ladányba — 
senki is vallása iránt nem háborgatta. 

Quartus Test is: Stephanus Varga p.-ladányiensis 
ad 6-um : letett hiti után vallja, hogy ámbár tiszt. Lévay 
Bálint uram édes atyja a róm. kath. hitre állott, édes 
anyja pedig a reformata vallásban maradott , mindazáltal 
sem míg itt P.-Ladányban tanult, sem debreceni oskolá-
ban laktában, jóllehet elégszer jár t ki ide is P.-Ladányba, 
vallása iránt senki se háborgatta, hanem mostani vallá-
sában békességesen megmaradot t ; kikötvén azon egy alkal-
matosságot, a melyben nádudvari hajdani tiszt, plebánus 
Filep István uram a tömlöcre vettetett tiszt. Lévay uram 
iránt még mikor itt P.-Ladányban gyenge gyermekkorában 
ezelőtt mintegy 22 esztendővel oskolába já r t volna, val-
lására nézve néminemű praetensiót tett, de mozdulása 
is a nevezett tiszt, plebánus űrnak oly titkosan esett, 
hogy az csak egynémely püspökladányi lakosoknak és 
Lévay uram szülőinek volt tudtokra, a minthogy említett 
t. plebánus úr azért, hogy midőn tiszt. Lévay Bálint uram 
született, még akkor édes atyja a róm. kath. hitre nem 
állott vala, lemondott háborgatásáról oly biztosítással, hogy 
többet soha senki vallása miatt nem háborgat ja . Mely 
alkalmatossággal, de azóta is értette Tanú Lévay Bálint 
u ram attyától, hogy mostan raboskodó fiát Bárándon 
plebánus keresztelte ugyan meg, de nem azért mintha 
már akkor édes attya pápista lett volna, hanem hogy ez 
világra születvén haldoklófélben volt, és a kálvinista pré-
dikátor is az helységben beteg lévén, a bárándi plebá-

nussal azért kereszteltetett meg. hogy élvén keresztvi-
zet érjen. 

Quintus Testis: Egregius Michael Aranyos Nótárius 
Nadudvariensis fassus es t : Ad pr imum et reíiqua. Meg-
hallotta a tanú P . -Ladányban létében, hogy tiszt. Lévay 
Bálint uram megfogattatott s kamerális börtönbe tétetett 
kit is, midőn a tanú a kamerális udvarba kiment, látta, 
hogy rabságban volt a tömlöcben. Ugyanakkor látta, hogy 
a Tts Ns vármegyének úri Tisztjei egy-egy Inhibiforiát 
adtanak mind tiszt, nádudvari plebánus uramnak, mind 
pedig számtar tó Pédery László uramnak, melyet midőn 
nádudvari plebánus uram kezében vévén egy kevéssé 
olvasott, azt felelte: »Az urak nem Magistratus*. 

Textus Testis: Josephus Borbély, Nótárius Püspök-
Ladányiensis fa te tur : Ad primum et reliqua : A tanű a 
kérdéses dologban egyebet nem tud. hanem minekutánna 
tiszt. Lévay Bálint szabadszállási prédikátor uram a köz-
ségben levő Cameralis tömlöcbe kivitetett, számtartó 
Pédery László uramhoz kiment a Tanú és engedelméből 
titt. számtartó u ramnak a tömlöcnek a j ta jához menvén, 
látta a tömlöcben tiszt. Lévay Bálint u r a m a t ; ki is kérte 
a Tanút , hogy instálja számtar tó uramat azon, mivel nem 
gonosztevő, vétesse ki a tömlőéből. Instálta is a tanú 
számtartó u ramat és tiszt, nádudvari plebánus uramat , 
hogy avagy csak tisztességesebb szobába vitetné ki a 
tömlőéből, de nem engedték. Mai napon is p.-ládányi 
bírákkal együtt kezességen sok ízben instálta a Tanú ; 
azonkívül a szobából kifordulván tiszt, nádudvari plebá-
nus uram, a tanúnak láttára és hallattára számtar tó u ram 
elolvasta Tiszteletes V. archidiaconus Illyés Antal Kard-
szagújszálláson lakó plebánus uramnak azon levelét, 
melyet tiszteletes nádudvari plebánus u ramnak deákul 
írt, melyben — a mint emlékezik a tanú — e v a l a : 
»Püspökladányi Vadász nevű embernek a felesege Tóth 
Borbála jelentette előttem, melyet tiszt, plebánus uram 
senkinek ki ne jelentsen, hogy bizonyos Lévay nevű gaz-
ember, kinek az atyja pápista, Püspök-Ladányban tartóz-
kodik s ott predikállott is, és valamely helyre papnak 
akarják t e n n i 1 Hogy azért azon elveszett ember elébb ne 
álljon, kérem az Istenre tiszt, plebánus uramat , hogy fo-
gassa meg és camerális számtartó Pédery László uramtól 
— a kit köszöntök — kérjen assistentiát és engedje meg, 
hogy az uraság tömlöcébe tétethesse. Melyet végbevivén 
engem tudósítson, hogy Egerbe eő Excellentiájának meg-
í rhassam; úgy recommendálom pedig ezen dolgot, hogy 
azon trifurcifer ember ezen Dioecesisből el ne mehessen. 
Illyés Antal«. — Ekkor erősen megesküdt számtartó uram, 
hogy estvénél tovább az uraság tömlöcében nem fogja 
tartani, akarhova tegye plebánus uram, Estve ugyancsak 
a nevezett bírákkal együtt kiment instantiára a tanú, és 
már tiszt. V. archidiaconus uram Kardszagról elérkezett; 
instálták tiszt. Lévay Bálint uramért , melyre tiszt. V. ar-
chidiaconus uram azt felelte, hogy számtar tó uramon áll, 
nem én ra j tam. De erre számtartó uram azt a feleletet 
adta instánsoknak, hogy hijába instálnak, mert már ki 
nem adja, mivel eő Fölsége kegyelmes parancsolat ját látta 
és a szerint bánik el vele. És mindjárt megparancsolta, 
hogy senkit többé Lévay Bálint uramhoz ne bocsássanak, 
sőt erősen megláncolják. Azután a tanú többet egyet sem 
szólott, hanem hallgatta a bírákkal együtt tiszt. V. archi-
diaconus uramnak és nádudvari plebánus uramnak a 
re formata vallás ellen véghezvitt mocskos szavait. 

1 »Már a szabadszállásiaktól predikátorjoknak actu obiigál-
tatott és csak szülői és attyafiai látogatására jött minekelőtte hiva-
talához fogna* — írja Szilágyi Sámuel püspök 1778 jan. 3-án kelt 
levelében, melyet Lévay érdekében Szabolcsmegyéhez intézett. 



Quam praevio modo peractum Investigationem an-
telato Domino requirenti subscriptionibus, sigillisque usua-
libus f irmatam et corroboratam anno. die et loco — quibus 
supra — extradedimus Michael J a rmy J. Cottus de Za-
bolcb ord. Judlium m. pr. (L. S.) Petrus Sipos ejusdem 
J. Cottus de Zabolch ord. Jurassor m. pr. (L. S.) 

Földváry László, 
váchartyáni lelkész. 

IRODALOM. 

** E m l é k k ö n y v a dunamelléki ref. egyházkerület 
Budapesten, 1896. okt. 17-én tartott egyházi értekezletről. 
Szerkesztette SzÖts Farkas, az értekezlet titkára. Buda-
pest, 1896., Hornyánszky Viktor nyomdája , 68 lap. — 
A dunamelléki egyházkerület egyházi értekezlete, mely a 
közgyűlés idején szokott megtartatni, immár a harmadik 
Emlékkönyvét bocsátotta ki. Az emlékkönyv tar talma a 
következő : Az intensiv keresztyén munkásság apologiája 
— Kecskeméthy István. Legsürgősebb teendőink az egy-
ház belső építése körül — Lévay Lajos. A lelkészek pas-
torális magatar tása a vegyes házasságokkal szemben — 
Fábián Dénes. Evangelizáció a gyülekezetben — György 
László. Az értekezlet naplója — Hamar István. Titkári 
jelentés — Szöts Farkas. Indítvány a lelkészárvák sze-
retetháza ügyében. Nyilvános számadás. Kimutatás az 
adományokról . — Az Emlékkönyvben közölt felolvasások 
tartalmasok, értékesek. Az űj idők követelményeit tar t ják 
szem előtt s belterjesebb keresztyén munkára ösztönöznek. 
A füzetet az esperesi hivatalok út ján a dunamelléki egy-
házkerület minden lelkészi hivatala megkapja — ingyen. 

** A » F ő v á r o s i Lapok* tulajdonjogát egy rész-
vénytársaságtól maga az eddigi felelős szerkesztő, Porzsolt 
Kálmán vette át s a lapot maga a szerkesztőség adja ki, 
melynek kebelében az ország legtekintélyesebb írói vannak. 
A »Fővárosi Lapok* már három irodalmi generációt nevelt 
föl és így már régebben irodalomtörténeti fontosságra 
emelkedett ; két éve pedig a politikai világban is számot 
tesz, a mennyiben űj utat tört, egy új politikai iránynak, 
a soviniszta magyar kultúrpolitikának szerzett diadalt. 
Vezércikkeket Beksics Gusztáv; Eötvös Károly, Hegedűs 
Sándor, Szathmári György, Porzsolt Kálmán, Balogh Pál, 
Lipcsey Ádám, Kozma Ándor, Ligetkuti, Szokolay Kornél 
stb. írtak bele. Tárcarovatában Jókai Mór, Ágai Adolf 
(Porzó). Vértesy Arnold. Tolnay Lajos, Vadnay Károly, 
J akab Ödön, Szabóné Nogáll Janka. Gyarmathy Zsigáné, 
Gabányi Árpád, Endrődy Sándor, Bartók Lajos, Abonyi 
Árpád. Dalmady Győző, Kazár Emil, Lauka Gusztáv, Makai 
Emil, Radó Antal, Adorján Sándor, Pósa Lajos, Szabó 
Endre, Szász Károly, Szabolcska Mihály, Szana Tamás , 
Szépfaludy Ö. Ferencz, Sziklav János, Torkos László, 
Tömörkény István, Vértesy Gyula. Zichy Géza gróf stb. 
neveivel találkozunk. A lap tényleges kulturális munkát 
is végez: a »Fővárosi Lapok* szerkesztősége az ország 
különböző vidékein jótékony kulturális célokra teljesen 
díjtalanul felolvasásokat és hangversenyeket rendez; a buda-
pesti Nemzeti Szinház számára ezer koronás pályadíjat 
tűzött ki társadalmi színműre s a pályázat eldöntése után 
az előfizetők a jutalmazott d rámát díjtalanul fogják meg-
kapni. Hasonlókép díjtalanul kapják az előfizetők a Fővá-

rosi Lapok Almanchját, mely díszesen illustrált vaskos kötet 
lesz szépirodalmi dolgozatokkal A lap hetenként időszerű 
illustrációkat is közöl s ezenfelül az előfizetők kedvezmé-
nyes áron kapják a legrégibb magyar divatlapot, a »Ma-
gyar Bazár*-t . A »Fővárosi Lapok« most ú jonnan beren-
dezett nyomdájából francia rendszerű betűkkel, tisztán 
nyomva, finom fehér papiroson jelenik meg, a tónusa tisz-
tességes a külső megjelenése is az előkelő szalonokba való. 

** Zur neuesten philosophischen Litteratur 
in U n g a r n . Különlenyomat a »Zeitschrift für Philosophie 
und philosophische Kritik* című szakfolyóiratból. I r t a : 
dr. Szlávik Mátyás. — A négy lapra terjedő cikk három 
bölcsészeti munka rövid ismertetését és bírálatát közli, 
nevezetesen: Nagy Ferenc bölcsészettörténetének, Brassai 
Sámuel Igazi positiv philosophiájának és Pauer Imre 
erkölcstani értekezésének (Új álláspont, új módszer és új 
elvek az erkölcstan terén) kritikai ismertetését. E cikk 
ú jabb bizonyítéka Szlávik szorgalmának s ama méltány-
lásra méltó törekvésének, hogy hazánk theologiai és phi-
losophiai mozgalmait Németország szakfolyóirataiban időn-
ként bemutat ja . 

E G Y há z. 
A siklósvidéki egyházi értekezlet megalaku-

lása . A felsőbaranyai egyházmegye f. évi közgyűlésének 
határozatából. Domby Vince nagvfalui lelkész nov. 13-ára 
Siklósba összehívta a körhöz tartozó lelkészeket, egyházi 
értekezletté alakulás végett. Össze is jöttünk mintegy 
24-en. A régi jó idők verbuválását jut ta t ja eszembe ez 
a megalakulás. Összehívó lelkésztársunk a nála már meg-
szokott természetes őszinteséggel hárította el magától a 
felajánlott elnökséget, mondván : a mit helyesnek, célszerű-
nek, üdvösnek nem hiszek és nem tartok, abban vezető 
szerepet vinni nem akarok. Majd egy másik, közösen 
tisztelt tanácsbirónk Czúcz Lajos vonult vissza a meg-
tisztelés elől, hajlott korát adva indokul. Végre Iványos 
Soma nagyharsányi lelkész engedett a feléje fordult biza-
lomnak s elfoglalta az elnöki széket. Hasonló módon nyer-
tük meg paroláját a megválasztott értekezleti jegyzőnek : 
Szűcs Sándor harkányi lelkesznek, nemkülönben a pénz-
tárnokká választott Berekszászy Gusztáv oldi lelkésztár-
sunknak is. A megalakulás küzdelmei után, annak kimon-
dásával, hogy jövő összejövetelünk tárgya a költségek 
mikénti viselése lesz: a gyűlés re bene gesta feloszlott. 
Vájjon nem jó volna-e kisebb apparatus, nagyobb érdek-
lődés, rövidebb processus, több eredmény ?! No de omne 
initium durum est! Majd megcáfol engem és mindnyájun-
kat az intensivebb belmissziói munkálkodás! Adja Isten, 
hogy úgy legyen! Nemo. 

Vallásos felolvasások Nagyszombatban. A po-
zsonyi ágostai hitv. evang. theol. tanárok a theol. ifjúság 
közreműködésével nov. 29-én vallásos ösezejövetelt ren-
deztek Nagyszombatban. Dr. Masznyik Endre theologiai 
igazgató »Anna és Mária* címen evangelizáló felolvasást 
tartott, melyet a közönség nagy érdeklődéssel hallgatott 



meg. Úgy halljuk, hogy a nagyszombati estély csak kez-
det. Folytatják s lassanként sorra felkeresik, tanárok és 
ifjúság főként a szomszédos nagyobb városokat. A mun-
kásoknak tanulmányutak ezek, a híveknek épülés minden 
ily összejövetel. Isten áldása legyen nemes munkájokon ! 

I S K O L A . 

Székfoglalók a debreceni kollégiumban. Nov. 
hó 28-án négy újonnan választott tanár foglalta el szé-
két a debreceni ev. ref. főiskolában. Rég időből fenma-
radt szép szokása még ez némely protestáns, leginkább 
a főiskola jellegével fölruházott intézeteknek. Az új tanár 
teljes ambícióval dolgozza ki szakköréből választott érte-
kezésének tárgyát, hogy első bemuta tása alkalmával iga-
zolja hívatottságát. így tettek most is Debrecenben dr. Helle 
Károly jogakadémiai, Ferencey Gyula bölcsészeti akadé-
miai, Török Péter és dr. Peezkó Ernő főgimn. tanárok. 
A főiskola dísztermében, hol a székfoglalás ünnepélyes 
aktusa lefolyt, számosan jelentek meg. Ott voltak a tiszán-
túli egvházkerúlet, debreceni egyház, Debrecen szab. kir. 
város képviselői, többen a város társadalmából, a tanárok 
és a tanuló ifjúság. Az elnöki emelvényen Kiss Áron 
püspök, gr. Dégenfeld József egyházkerületi főgondnok, 
Simonffy Imre polgármester, iskolai főgondnok, Sass Béla 
akadémiai és Bóczi Imre főgimnáziumi igazgatók foglaltak 
helyet. A főiskolai kántus éneke után Kiss Áron püspök 
fölhívta az új tanárokat székfoglaló értekezéseik felolva-
sasara . Elsőnek dr. Helle Károly szólalt meg. Rokonszen-
ves megjelenése élénk előadással párosult. Értekezése »A 
jogegység alapjairól a modern kereskedelmi tankönyvek-
ben* széleskörű olvasottságról és ismeretről tett bizony-
ságot. Utána Török Péter értekezett a >lélegzésről* mind-
végig vonzó modorban, az életből vett találó példákkal 
és hasonlatokkal. Nagyok és kicsinyek^ részéről tetszés 
jutalmazta. Ferenczy Gyula egy filozofus imponáló nyu-
galmával kezdte meg hatalmas értekezesét a »szumerek-
ről és akkádokról*, a mi legrégibb őseinkről, emez egy-
kor Assyriában lakó, s a műveltségben nagy előhaladást 
tett népfajokról. Sok kuta tás s gazdag keleti nyelvismeret 
tünt ki értekezéséből, jeléül annak, hogy ő a falusi pap-
ságban eltöltött éveket is felhasználta tudományának gyara-
pítására. Az utolsó székfoglaló tanár , dr. Peczkó Ernő 
fölléptét méltán kisérte nagy érdeklődés. Mint premontrei 
kanonok hagyta oda egyházát s cserélte fel a gazdag 
stallumokat a mi szegénységünkkel. Miért? Nem világi 
érdekből (pedig még egészen fiatal ember), hanem a mint 
kinyilatkoztatta, lelke sugallatára, meggyőződésből. Erős 
fogadást tett, hogy meggyőződéséhez s új egyházához hü 
marad véglehelletig. Vallomástételével zajos hatást ért el. 
»A szahadságharc költészetéről* értekezett hévvel és erő-
vel, mint a hogy azt tárgya megkívánta. Kiss Áron püspök, 
Sass Béla és Bóczi Imre igazgatók üdvözlő beszédeik 
után az ünnepély véget ért. Este a kollégium tanára i új 
kollégáik tiszteletére kedélyes bankettet rendeztek. 

EGYESÜLET. 
A Magyarázatos Biblia érdekében a M. P. Iro-

dalmi Társaság titkára a bibliamagyarázattal foglalkozó 
tanárokhoz, lelkészekhez és más szakferfiakhoz következő 
nyilt kérelmet intézte: »A Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság választmánya, többfelől jött sürgetésnek engedve, 
f. évi nov. 17-iki ülésében elhatározta, hogy a legköze-
lebbi közgyűlésén egy olyan »Magyarázatos Biblia* készít-
tetését és kiadását indítványozza, mely tudományos ala-
pon állva, de a gyakorlati szükségeket tartva szem előtt, 
az igehirdetőknek bihliamagyarázati segédköngvül, a bib-
liakedvelő közönségnek bibliaolvasó kalauzul, mintegy csa-
ládi bibliául szolgáljon. E célból Szász Károly dunamel-
léki püspök úr elnöklete alatt, tervező bizottságot küldött 
ki, hogy az a vállalat irodalmi és pénzügyi részére javas-
latot késztísen s a dolgozótársakat felkérje. 

Ez a bizottság mindenekelőtt a készítendő munka 
természete s a részt veendő munkások munkássága felől 
akar némi előzetes tájékozást szerezni, mert azt tart ja, 
hogy ily nagy vállalatot csak az összes illetékes tényezők 
hathatós közreműködésével lehet sikerre juttatni. E végből 
a tervező bizottság elnökének. Szász Károly dunamelléki 
püspök úrnak nevében és megbízásából, tisztelettel felké-
rem címedet arra , hogy a »Magyarázatos Biblia* előállí-
tásában részt venni s az előállítás és kiadás módozataira 
vonatkozó véleményét és javaslatát az alábbi kérdésekre 
adandó válasz a lakjában velem 1897 január hó végéig 
közölni szíveskedjék. 

1. Milyen »Magyarázatos Biblia« volna a fenti 
célra legalkalmasabb? a szokásos tárgyi, hittani és homi-
letikai magyarázatok az ó- és újtestamentumi részekben 
milyen a rányban foglaljanak helyet ? s az isagogicai kér-
dések milyen méretben vétessenek fe l? 

2. Terjedelemre nézve lehetne-e maga a magyará-
zat pl. kétszerte, vagy háromszorta annyi, mint a Biblia 
75 ív szövege, s ekként szabhatnók-e az egész munkát 
öt negyveníves, vagy hét negyveníves köte t re? 

3. Mely ó- vagy új-szövetségi könyvek magyarázására 
vállalkoznék címed ? mikorra készíthetné el ? s minő tisz-
teletdíjra ref lektál? 

4. Az egyöntetűség kedvéért miként kellene a szer-
kesztést és a revíziót szervezni, s ki legyen a szerkesztő ? 

5. Mily úton-módon lehetne a vállalatra szükséges 
16 — 18 ezer forintot előállítani? 

Szives jóindulatát a szent ügy iránt s becses vála-
szát j anuá r hónap végéig bizalommal kérve, kiváló tisz-
telettel maradok 

Bndapest (IX. Pipa-u. 23.), 1896= december hóban. 
kész szolgája 

Szőts Farkas, 
a M. P. írod. Társaság titkára. 



GYÁSZ ROVAT. 
f Özv. Kemenczky Jánosné , Kaszás Klára asz-

szony, néhai Kemenczky János paksi volt reform, lelkész 
s egyházmegyei tanácsbiró özvegye f. évi november 26-án 
91 éves korában. Csabáiban elhunyt. Temetése november 
28-án délután 2 órakor volt. 42 évig viselte az özvegyi 
gyászt egyetlen fia tiszt. Kemenczky János Csabdi reform, 
lelkész gondviselése alatt. Béke poraira ! 

f Kel lner Mária az iglói ág. h. ev. polgári leány-
iskola nyugalm. tanítónője élte 37. évében, az , iglói ág. 
hitv. ev. polgári leány iskolánál töltött 15 évi buzgó, sike-
res tanítónői működése után f. évi november hó 22-én, 
hosszas, kínos szenvedés után elhunyt. Haláláról a tanító-
testület gyászjelentést adott ki. Béke és áldás lengjen porai 
fölött. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Szemé ly i hírek. Király ő Felsége f. évi nov. 

26-ról kelt legmagasabb elhatározásával Szilágyi Sán-
dornak, a budapesti tudomány-egyetemi könyvtár igazgató-
jának, a hazai történetírás terén kifejtett kiváló működése 
elismeréseül, a miniszteri tanácsosi címet adományozta. 
A magyar történetírás egyik legkitűnőbb képviselőjét érte 
ez a királyi kitüntetés Szilágyi Sándor személyében, ki 
közel félszázados írói pályájának gazdag eredménye gya-
nánt egész történeti könyvtárral gyarapította történetiro-
dalmunkat. Tisztelettel üdvözöljük. — Pap János záp-
szonyi lelkészt a napokban iktatta be hivatalába Sütő 
Kálmán beregi esperes, kinek beiktató beszéde után az 
új lelkész nagy tetszéssel fogadott beköszöntőt tartott. Az 
új lelkipásztort, ki budapesti papnöveldénk jeles növen-
déke, szives örömmel és rokonszenvvel üdvözöljük. — Az 
esztergomi ev. ref. egyházközség egyhangúlag G. Sallai 
Istvánt, eddigi adminisztrátorát választotta rendes lel-
készévé. — Király ő felsége megengedte, hogy dr. Kovácsy 
Sándor, földművelési miniszteri osztálytanácsos, saját kérel-
mére állandó nyugalomba helyeztessék s neki ez alka-
lomból a közszolgálat terén szerzett érdemei elismeréseül 
a miniszteri tanácsosi címet díjmentesen adományozta. 
Dr. Kovácsy S. jelenleg országgyűlési képviselő és az orsz. 
prot. árvaegyesületnek nagytevékenységű elnöke. Szivesen 
üdvözöljük e kitüntetése alkalmából. 

* Az afr ika i n é m e t gyarmatokban , névleg Togo 
földön 10 brémai, Kamerunban 19 bázeli, három bap-
tista és 11 amerikai evangéliumi misszió van. A Togo 
földi keresztyének száma kerek 700. a kameruniaké 2000, 
az iskolákban amott 330, emitt körülbelül 1300 gyermek 
jár. Délnyugoti Afrikában három finnlandi, 13 barmeni 
misszionárius munkál. Itt 9000 kéresztyén van és 1500 
iskolás gyermek. Mindeme helyeken a római katholiku-

soknak is van missziójuk, de eredmény dolgában sokkal 
hátrább áll. Máskép van azonban a német Kelet-Afriká-
ban a dolog. Itt a római egyház missziója már négyszáz 
éves. Különösen az utóbbi években sok hittérítőt küldtek 
ide, most 102 róm. kath. misszionárius működik itt. Velők 
szemben 20 angol misszionárius, három bennszülött lelkész 
és 33 német hittéritő és négy segéd terjeszti a tiszta 
evangéliumot. A német misszionáriusokat a keletafrikai 
missziótársulat, a lipcsei és a bethleni missziótársulat kül-
dötte ki. 16 hittérítő működik a Nyassa földön. A szige-
teken 12. A Kalomo és Bismarck szigeteken egy ausz-
tráliai és egy angol missziótársulattól küldött négy misz-
szionárius 3600 lelket térített meg és iskoláikban 2000 
gyermek tanul. A Marshall szigeteken a lakosok egyhar-
mad része (4000) keresztelkedett meg. Az itt működő 
bennszülött hittérítőket a nagy amerikai missziótársulat 
bocsátotta ki. 

* Ber l inben a művelt laikusok belevonásával 18 pá-
pás pap társadalmi úton akar a socialdemokratia ellen 
működni a berlini 200,000 római katholikus között. Ennek 
»a socialis papi egyesületnek* számolni kell a modern 
szellemmel s a szerint választani meg fegyvereit. A Köln. 
Vollcsztg azt a hitét fejezi ki, hogy a római egyház ki tudja 
fejteni a kellő szellemi erőt ; ki kell fejtenie, ha csak tönkre 
nem jutottságáról nem akar bizonyítványt kiadni. De egy-
szersmind abbeli reményét is kifejezésre juttatja, hogy a 
kormány erkölcsi támogatását nem vonja meg tőlük. A 
centrum-párt ez óhajt hathatósan fogja támogatni. 

* Szabad egyház a szabad államban. Az anglikán 
egyház több lelkésze és híve a mult években társulatot 
alakított a vallásos élet emelésére, és az egyháznak az 
államtól való elválasztására. A mozgalom mindenesetre 
dicséretes — de következménye csak akkor lesz, ha a 
nagy közönség is támogatni fogja. 

* Kelet-Afrikából szomorú hírt hozott a távíró. 
Segebrock Károly és Ovir Emil hittérítőket 19 és 20 közt 
levő éjjel Kilimandzsáró vidékén a bennszülöttek meg-
ölték. Mindketten német eredetűek valának, de mint inger-
manlandiak orosz alattvalók voltak. A nyáron mult egy 
éve küldötte ki őket a lipcsei misszió-társulat, s arra a 
vidékre, hol megölték őket. csak nem rég mentek azzal 
a szándékkal, hogy ott egy telepet létesítenek. Mint jelen-
tik, már egy expeditió útban van a gyilkosok megfenyí-
tése végett. 

* Baptista felekezet Németországban. 1895-dik 
év végén 25,848 egyháztagot számlált, kik 125 gyülekezet-
ben és 726 állomáshelyen voltak, szétosztva. Lélekszámuk 
1004-el növekedett. Volt 126 imaházuk. Prédikátorainak 
száma 174, misszionáriusaik és kolportörjeiké 61. Fentar-
tottak 365 vasárnapi iskolát, melyekben 18,060 gyermeket 
1619 tanító oktatott. Ifjúsági egyesületeiknek 2389 tagja 
volt, leányegyesületeiknek 2536, énekegyesületeiknek 3171. 
Látszik ebből, hogy az egyesületi élet terén mily eleven 
muukásságot fejtenek ki. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPEBTBN. 
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Felhívás előfizetésre. 
Az 1897-ik évre, L a p u n k 40-ik évfolyamára 

h i r d e t ü n k előfizetést. Azon a vezérnyomon hala-
dunk jövőre is, melyet eddig köve t tünk s melyet 
most 39 éve ekként fejezett ki az első előfize-
tési felhívás: 

»Az alap, melyre ép í tenünk kell, Jézus Krisz-
tus, az ember i ség Megváltója. A szere te tben mun-
kás hitet , a hol hiányzik, felébreszteni , a hol 
meghanyat lo t t , megerős í ten i s ez által az egy-
háza t minden viszonyaiban ú j jászüle tésre segí-
teni : az a végcél, ez a főfeladat . S minthogy 
főhi te lvünk szerint h iendőink és t eendő ink egye-
düli z s inórmér téke az Isten igéje: az egyház épí tése 
körül i t eendőkben is egyedül ezt veszszük irány-
adóul« (Prot. Egyh. és Isk. Lap 1858. évf. 1. sz.). 

Ezt a reformációi vezérelvet ú j í to t tuk meg 
most ki lencedik éve, mikor e L a p tu la jdonjogát 
és szerkesztésé t á tve t tük s a lefolyt nyolc óv 
alat t ebben a szel lemben igyekeztünk anyaszent -
egyházunka t a n e k ü n k adato t t erő és t ehe t ség 
mór téke szerint belsőleg ós külsőleg építeni . 
I s t ennek k íván tunk szolgálni ós nem emberek-
nek ; e lvekér t ós eszmékér t küzdö t tünk s nem 
személyekór t s személyek ellen. Anyaszentegy-
h á z u n k n a k az evangél iumból és az evangél ium-
mal való új jászületését , ezt az igaz és he lyes 
evangelizációt sü rge t tük eddig s fogjuk sürge tn i 
jövőre is. 

A megernyed t keresz tyén hit regenerác ió-
jára , a meglazul t p ro t e s t áns ön tuda t e rős í tésére 
törekszünk. E nagy célhoz, ez erős munkához 
Isten örök evangél iumából mer í tünk hitet, bizal-
mat és erőt. Ez az evangelizáció helyes ér te lme. 
Evange l iumi hitet és erőt oltani az egyházba, 
melyet hi tközöny és erkölcsi l ankadás sorvaszt 
belülről, s hi te t lenség, vakhi t ós szek táskodás 
ostromol kívülről. Evangel iumi lelket önteni az 
iskolába, melyet megtévedt korszellem s divatos 
álbölcsesség az Isten igéje emlőiről s az anya-

szentegyház testéről leszakítani törekszik. Evan-
gel iumi erőkkel fr issí teni fel a családi életet , 
melyről a keresztyén ízt és je l leget századvégi 
léha erkölcsök kezdik letörölni. Evangel iumi esz-
mékkel nemesí teni a t á r sada lmat , melyből a pénz 
és a s iker vak bálvanyozása ki kezdi ölni a ma-
gasabb ra vívó szenvedelmet . 

Ezt a belső egyházépí tő t evékenysége t pár-
huzamosan kell fo ly ta tnunk az egyház külső épí-
tésével, Mert a Krisz tus magyarországi egyháza 
külsőleg is sok tek in te tben szervezet len és erő-
telen. Az ol tár szolgái nagy részben nyomorog-
nak, szárnyaszeget ten bús lakodnak , csüggede t ten 
tek in tenek a borús jövőjükbe. A lelkészi succres-
cent ia hova- tovább gyengül minőségben és ag-
gasztólag fogy számban. A nép egy helyen a 
rogyásig túl van terhelve, másu t t alig vesz részt 
egyháza fen ta r tásában . Az új rend kímélet lenül 
t á r j a föl és mutoga t j a egyházi gyöngeségeinket , 
belső ós külső baja inkat . Ezt nem szabad sokáig 
tót lenül néznünk. Hazánkban a p ro tes t an t i smus 
egyházi v i rágzása a magyar faj és magya r nem-
zet é le tkérdése is. Minden követ meg kell mozdí-
t anunk , hogy ezt e l i smer je a nemzet törvény-
hozása s az e lmérgesedni kezdő baj t gyógyítani 
segí tsen az ország k o r m á n y a is. 

A fődolog azonban, hogy mi magunk tegyünk 
kezet a munká ra . Az egyház belső e r ő k r e épült 
s azokból táplálkozó in tézmény. Ha ezek az er-
kölcsi erők meglazulnak, vagy épen megszakad-
nak, külső ha ta lom nem segí thet ra j tok. Azért 
sz ivünkbe vésve az apostol in tését : »vegyük fel 
az I s tennek minden fegyverét , hogy ellentállhas-
sunk e veszedelmes időben és mindeneke t elvé-
gezvén, megá l lhassunk« (Ef. 6: 13). 

Ily szel lemben folyta tandó m u n k á s s á g u n k -
hoz bizalommal k é r ü n k a közönségtől anyagi 
ós erkölcsi, munka tá r sa ink tó l szellemi támogatás t , 
a kegyelem Istenétől erőt és segedelmet . 

Budapest , 1896. december hóban. 
Szőts Farkas, 

tulajdonos és felelős szerkesztő. 
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A lelkészi nyugdíjintézet múltjából. 
Hogy ne csalatkozzék sokat az olvasó, ki 

e néhány sor fel i ratát megtekint i , e lőre kijelen-
tem, hogy nem oly in tézménynek a múl t járól 
aka rok szólani, a mi még nem is létezik, hanem 
a fenti szavakat azért í r tam e cikk homlokára , 
mer t mikor az elmúlt években a konvent az 
országos reform, lelkészi gyám- és nyugdí j intézetet 
meg aka r t a alkotni és a segélyforrások elégtelen 
volta miat t nem épen fényes és kecsegte tő gyá-
molítási segélyt helyezet t a lelkészi özvegyek és 
á rvák számára k i lá tásba: sokan azt mondták , 
hogy a ki sokat marko l : keveset szorí t ; minek 
most az a nyugdíj intézet , melylyel még pensióba 
lehe tne a lelkészt küldeni (akkor is, ha ez neki 
nem tetszik), hiszen ott a lelkész részére az ele-
ven nyugdíj intézet , a kápláni&vtks. 

Erről a nyugdíj intézetről , melynek van múlt ja , 
aka rok én szólani egy pá r szót. 

Még nem oly régen — én is emlékszem rá 
gye rmekkoromból — minden egyházmegyének 
volt, minden évben egy nagyon népes gyűlése: 
az ú. n. helyosztó-gyűlés. Régebben a lelkészek 
nek is osztották ezen helyet, később csak a taní-
tóknak, míg végre meg is szűnt a szegény. 

Hát bizony szomorú dolog volt ez a hely-
osztó gyűlés, mer t azt je lentet te , hogy a gyüle-
kezet a lelkésznek vagy taní tónak, vagy vice 
versa felmondott , most a gyülekezetnek belhiva-
talnok, a be lh iva ta lnoknak eklézsia kell. 

Igen! A mult századok részben jó, részben 
nagyon rossz gyakor la ta kissé megnyi rbá lva át-
jöt t még e századokba is, ennek a második felébe, 
sőt utolsó negyedébe is. 

A mul t századokban egy esz tendőre »fogad-
ták« a lelkészt és ha a r endes t e r m i n u s k o r nem 
marasz to t ták , hát men t más eklézsiába. Azaz 
hogy ment volna, ha megfelelő »vocatió« akad t 
számára , de bizony ez nem mindig akad t s így 
a t iszteletes ú r »vacant iában« marad t , a míg 
megjöt t végre a vá rva -vár t »vocatio«. 

A szolgálatra képtelen ö reg lelkészt nem 
marasz to t ták , nem hívták sehova s így ő halá-
láig »vacantiábaruc marad t , nem volt mód a ra j ta 
való segí tésre ; és ha nem volt vagyona, a miből 
éljen, peregr inál t , vagy alamizsnából élt. Nem 
volt a lelkészi állás ál landó. 

A mint a lelkészi állás ál landósí t tatot t , egy 
új in tézmény jelenik meg az egyházi élet meze-
jén, mely azelőtt i smere t len volt : a káplán-
sys tema. 

Azaz, hogy volt azelőtt káplán, »capel lanus«, 
csakhogy ennek nem oly dolga volt ám, mint a 
mai káp lánnak . Nem arról szólok, hogy Mélius 
Pé te r vagy Czeglédi György János Zs igmondnak 

»káplánja« volt, hanem arról, hogy a nagy egyhá-
zak több lelkészt tar to t tak , kik között volt ple-
bánus, prédikátor , cape l lánus és ez mind refor-
mátus , evangel ikus vagy un i t á r ius gyülekezetben. 
Azonban a szászvárosi egyik capel lánus Kásztó 
és Perkász , a másik pedig Berény ós Szereka 
községek dézmájá t élvezte. Tehá t a p lebánus 
mellett a lka lmazot t többi lelkészek voltak, ha 
u g y a n ú g y neveztet tek a XVI. ós XVII. században 
a káplánok. És ez volt a káplánok »aranykora« . 

Hát a theologiai kurzus t ki tanul t ifjak hova 
l e t t e k ? Hát ők mentek »Lucli magis ter«-nek jó 
egyházakba, jó jövedelemre, azután egy kis pénzre 
tevén szert, mentek a theologiai ku rzus t még 
jobban ki tanulni W i t t e n b e r g á b a , F raneke rába , 
Ul t r a j ec tumba stb., vagy ha akad t pat rónus , egye-
nesen oda küldöt te a lumnusá t a scholából. Haza 
jövet, ki scholae rector , ki classicus, ki professor , 
ki verbi divini minis ter lett, a mint a sze-
rencse érte. 

A legr i tkább esetek közé tartozott , de meg-
tö r tén t az is, hogy valamely gyülekezet annyi ra 
megszere t te lelkészét, hogy öreg lé tére sem mon-
dott fel »ő kigyelmének«, hanem sajá t köl tségén 
ta r to t t mellet te egy f ia talabb lelkészt, egy segé-
det, kit ő hivott meg ós a ki »succedált« is; és 
ez volt a mai káplán. 

Erdé lyben m á r 1778-ban, fejedelmi rende-
le t re ál landósít tat ik a lelkész h iva t a l ában ; majd 
követik a jó példát a magyarországi egyházak 
is. A budai 6. 9. kánon csakis kellő ok mellett 
engedi meg, hogy a gyülekezet presbyter iurna 
a lelkészt elbocsássa. Azonban ily ok gyanán t 
az öregség, a szolgálatra képte lenség mind ke-
vésbbé-kevésbbé szerepelhete t t . Az ily idős lel-
készek mellé aztán segédet a lkalmaztak, csak-
hogy nem az egyház költségén, hanem a lelkész 
kötelessége levén az egyházi szolgálatok elvég-
zéséről gondoskodni , a lelkész fizette a káplánt 
is; így rendel ik a stafcutumok p. o. a dunántú l i 
1804.' nov. 26. 

A püspökök, generá l i s notar iusok, esperesek 
sok teendőkkel levén elhalmozva, m á r a XVIII. 
század végén káplánt is t a r t anak , a kik azonban 
sok előnyben részesül tek, főleg míg ha tá rozot tan 
kimondatot t , hogy a lelkész meghívása a gyüle-
kezet joga. 

A káplánok többnyire sa já t ke rü le tükhöz 
voltak kötve m á r az által is, hogy a p roceden-
sek nem valamely kollégiumnál, hanem az egy-
házkerü le tekné l nyer ték meg a candiclatus minis-
terii minőséget. Sőt sok helyen elegendő volt a 
t ractus , az egyházmegye előtt letet t vizsgálat és 
csak az ordinat io véget t kellett a ke rü le t re menni , 
ha ugyan nem volt már magának a t r ac tusnak 
is orclinálási joga. 



Így a candiclatus ministeri i aztán a super in-
tendent iához és t rac tushoz láncoltatott , mer t a 
más superintenclent iából jöttek, ha felvétet tek is 
a cand ida tusok közé, a »már ingremiá l ta to t t és 
é r d e m e t szerzet t i f jaknak az appl icat ióban nem 
prae jud icá lha t tak« és bár a káplánok semmi jogot 
ahhoz a t rac tushoz, melybe rendel te t tek , nem 
ta r tha t tak , mégis bizony abban a t r ac tusban szok-
ták várni promotiójokat , melynek kebelében visel-
ték a káplánságot . 

Azonban a segédlelkészek ügyében nagyon 
e l térő gyakor la t divatozott egyházkerü le t enkén t 
és egyházmegyénkén t is. A dunamel lék i kerü-
le tben, és — a mennyiben a lkalmazta tot t — az 
erdélyiben is a püspök rende lkezése alat t állottak, 
a Dunántú l , T iszáninnen és túl az esperes ren-
delkezet t velők. Innen oda, onnan megint tovább 
helyezték őket, de legalább annyi vigaszta lásuk 
volt, hogy előbb-utóbb mégis a lkalmaztat tak, mint-
hogy a lelkész választás idővel szinte kinevezéssé 
lett, vagy peclig a segédle lkészeket szolgálati és 
bizonyítvány so r r end jében kellett a gyülekezetek-
nek választaniok. A mellett , ha befejezte az ifjú 
a theologiai t anulmányai t , nem kellett azonnal 
procedálnia , h a n e m előbb rek to r lehetet t , isme-
re t sége t szerezhete t t és ez alat t nem volt kény-
telen az 50 fr t h ivata losan megszabot t f izetésen 
élni, hanem szerezhete t t is annyi t magának , hogy 
a káp lánság néhány sanya rú esztendejét köny-
nyebben átélhet te . A dunamel lék i egyházkerü le t 
1826 nov. 5. ké t évi minimalis káplánkodás i időt 
ir elő, melyen belől a » rendes préd iká tor i hiva-
ta lér t nem recurrálhatnakcc, de a sor mégis csak 
reá juk ke rü l t idővel. 

A rek tor ia és so r rend szerint i promot ió 
elég tű rhe tővé te t ték a káplánok helyzetét és 
legfelebb a clislocatió lehete t t kel lemetlen. Ez az 
idő volt a káp lánság »ezüstkora«. 

A népokta tás i tö rvény óta a r ek to r ia mind-
inkább kezdet t szűnni, míg végre ma m á r nem 
létezik. A debreceni zsinat óta, ha egy ideig 
ugyan a candidat ióval egybekötve is, szabad lel-
készválasztás van és hozzá az egész gyülekezet 
szavaza t ra jogosítot t tagjai vá lasz tanak. A dislo-
catió kese rűsége némileg enyhül t ugyan, de azok 
az enyhí tő körü lmények , a melyek a káplánok 
helyzetét e léggé t ű r h e t ő k k é tet ték, megszűntek , 
csak az 50 f r t fizetés marad t meg. A mellett , 
hiszen még az idősebb atyafi t e rhén segíteni 
ke l lemetes is, mer t ugyanezen »jót« még ő is 
élvezheti egykor, mind inkább- inkább szokásossá 
lettek a »kényelmi® káplánok. Rek to r i á ra nem 
mehe tnek többé a theologiae candida tusok és 
így nagyobb lett a kínálat , a lka lmaztak segéd-
lelkészt olyanok is, k iknek a r r a szükségük nem 
is volt, kevés fizetéssel, sok munkára . A legkö-

zelebb mult 15 esztendő a legreményte lenebb, 
a legnyomasztóbb volt a segédlelkószek életében. 
Ma m á r a keres le t kezd nagy lenni és a kínála t 
kevés : emelkedik az agio. 

E röviden vázolt mul t egy nagy t anúságo t 
muta t le lkészképzésünkre , lelkészi k a r u n k hely-
zetére és egyházaink á l lapotára nézve, t. i. hogy 
segédlelkószi in tézményünk nem volt és n incs 
egyházunk szervezetébe beillesztve, helyte lenül 
volt fe lhasználva és je lentőségével nem abban 
az i rányban foglalkoztak, mint kellett volna. 

A segédlelkószi éveknek az a fő-fő rendel-
te tésük, hogy a jövendő lelkészei kellő gyakor-
latot szerezzenek, a ki tűnő mór tékben gyakorla t i 
lelkészi pályára. Nem volt és nincs most sem 
hiány a gyakor la tszerzésben, de ez m á s o d r a n g ú 
ké rdés lett az által, hogy a káplán »segédc<-lel-
készszó vált — hogy úgy fejezzem ki m a g a m a t 
— a »lelkész-gyakornok« helyett . Rende l te téseü l 
azt fogták fel, hogy máson segítsen, t ehá t inkább 
a tőle nyerhe tő előnyt vet ték figyelembe, mint-
sem azt, hogy a segédlelkész kellő mél ta tása 
mellet t az egyház egye temére há r amo lha t előny. 

Különösen nem lehet kellőleg kárhozta tn i 
azt az el járást , midőn népes egyházközségek lel-
készei, kik jó, sokszor nagyon jó jövedelmet 
élveznek, azon cím alatt , hogy nem bír ják hiva-
talos dolgukat végezni egyedül, segécllelkószt vagy 
lelkészeket t a r t anak , kevés javadalommal , minden t 
általa végezte tnek és jó, ha s á to rosünnepen hal-
la t ják m a g u k a t a szószéken. A segédlelkész sze-
rez gyakor la to t a prédikác ió és agenclatanulás-
ból, de a mi fő: a cu ra pas tora l i sba bele sem 
kóstolhat . 

A segédlelkószi in tézményt lényegesen át 
kell a lak í tanunk, hogy a káp lán ra nézve a káp-
láni évek oly időt képezzenek, midőn Ő jövendő 
gyülekeze tében é r tékes í the tő k incseket gyűj t ós 
ez az ő első r angú hivatása, nem pedig az, hogy 
kisegí tsen másokat . Ez együtt j á r ugyan az 
előbbivel, el nem választható attól ; de fontos-
ság tek in te tében a so r r ende t meg kell változ-
ta tnunk . 

E r r e a célra két eszköz szolgál leginkább. 
Az egyik a lelkészi nyugdí j intézet felállítása, mely-
lyel most nem is foglalkozom. A más ik : a nagyobb 
községekben a segédlelkószi ál lomások rendszere-
sítése, ha másképen nem lehet, a lelkészi java-
dalom terhére . Kevés ugyan a rány lag közel 2 0 0 0 
egyházunkban az ilyen egyház, de még sem el-
enyésző csekélység. Ösmerek én is, más még 
jobban, az esperesek legjobban, tuca t s zámra 
lelkészt, ki azon ü rügy alatt, hogy nem képes 
végezni a sok munká t , nem végez semmit, h a n e m 
végzi a tel jes el látás ós 5 0 — 1 0 0 frttal, vagy 
egyszerűen 200 fr t tal j avadalmazot t segédlelkész 



az ö s s z e s t e e n d ő k e t , k i v é v e e g y p á r d e m o n s t r á -
l á s r a jó a l k a l m a t é s i t t - o t t az ú . n. » z s i r o s « s tó -
l á s f u n c t i ó k a t . H a t ö b b a do log , m i n t s e m e g y 
e m b e r e l v é g e z h e t n é , t ö b b e m b e r a l k a l m a z a n d ó 
r e á ós a m u n k á s r é s z e s ü l j ö n a m a g a i l lő j u t a l -
m á b a n . D e a m i e z e k n é l s z á z s z o r t a f o n t o s a b b 
d o l o g , n e p r é d i k á l ó , t e m e t ő , e s k e t ő , k e r e s z t e l ő 
g é p l e g y e n a s e g é d l e l k é s z , h a n e m a » p r é d i k á t o r « 
m e l l e t t a » l e l k i p á s z t o r « k i k é p z é s é r e is n y u j t a s -
s é k n e k i a l k a l o m . 

I g a z ! E cé l e l é r é s é r e v a n m é g e g y e s z k ö z 
a f e n t e b b i k e t t ő m e l l e t t , ele a m e l y a l e l k é s z e k 
s z á m á t n ö v e l n i m é g n e m f o g j a : t. i. h o g y a z o k , 
k i k n e m o ly r é g p a n a s z k o d t a k é s m o s t i s p a -
n a s z k o d n a k a s e g é d l e l k é s z e k h e l y z e t e m i a t t , e m -
l é k e z z e n e k m e g a z o k r ó l a n a p o k r ó l a k k o r , m i k o r 
a r r ó l l e sz szó, h o g y m e l l e t t ö k is p a n a s z k o d j é k - e 
v a l a k i , a v a g y p e d i g á l d j a a g o n d v i s e l é s t , m e l y 
ő t ily, e g y k o r p a n a s z k o d ó s e g ó d l e l k é s z b ő l l e t t 
l e l k é s z h e z v e z é r e l t e . T e h á t n e g o n d o l k o z z a n a k 
ú g y , m i n t az a g y e r m e k , k i — m i d ő n m e g v e r t e 
a t a n í t ó j a — t a n í t ó ó h a j t o t t l e n n i , h o g y ő is 
v e r h e s s e m a j d a g y e r e k e k e t . 

E z u t ó b b i e s z k ö z a z o n b a n m é g n e m g y ö -
k e r e s o r v o s l á s . A h á r o m e g y ü t t n a g y á t a l a k u -
l á s t i d é z h e t n e e lő e g y h á z i é l e t ü n k b e n , h a az 
i n t é z m é n y e k b e n l e v ő e m b e r e k e t a m a l é l e k is 
á t h a t j a . 

Pokoly József. 

Az »Új Óramutató« irányeszméi. 
II. 

A diakonusi intézményt illetőleg bölcsebb dolognak 
tartanám, ha azokban a nagy gyülekezetekben 4—5 dia-
kónus helyett 4 — 5 lelkész ügyelne fel a tizedekben s láto-
gatná a híveket s hívna össze értekezleteket. Nyugodt, békés 
időkben nincs semmi baj azokkal a diakónusokkal; támad-
jon azonban a nép és a pap között félreértés vagy össze-
ütközés, mit alig kerülhet el az ember, ha még örökké 
szelíd is: akkor tudni meg igazán, mit tesz az, hogy eset-
leg ellenséges indulatu diakonusok házról-házra járhatnak 
hivatalosan s értekezletet hívhatnak össze felhatalmazás 
szerint. 

Református olvasókörök helyett, ha szükségét érez-
zük, alapítsunk gazdasági és iparos köröket, vegyük át a 
vezetésöket s meglesznek a református olvasókörök, s 
nem is lesznek figurái a pápista köröknek. 

A hétköznapi bibliamagyarázatok olyan dolgok, 
melyek voltak és elmultak és elmultak olyan korban, a 
mikor még nem volt eset, hogy nem tudtak magyarázni 
bibliát. A ki különben bírja, s reméli, hogy állandóan 
elbírja, jót cselekszik, ha gyakorolja; de vigyázzon, hogy 
improvisált, tartalmatlan magyarázataival ne compromit-
tálja se önmagát, se a szószéket, se magát a bibliama-
gyarázatot. 

A falusi nöegyesületek egészen bátran mellőzhetők. 
Azokat a jámbor egyszerű asszonyokat hagyjuk meg a 
családi fészkűkben; elégséges az minékünk, ha művelt 
nőink egyleteznek. 

Konfirmándusok asyluma ? A convictus, ha arrava-
lók; máskülönben a műhely vagy a szolgálat. Mint ostor-
nyeles gyerekeket igen szívesen felfogadják az ilyeneket. 

Konfirmándusok egylete ? Gimnáziumokban látom cél-
ját helyes vezetés mellett. Máskülönben céljukon kívül azt 
szeretném én tudni, hogy mit mívelnek. Mert ezek az 
egyletek rendesen csak megalakulnak ; összejönnek vagy 
kétszer és azután szerepelnek, hogy vannak s tulajdon-
képen pedig nem cselekesznek semmit. 

A politikai napilapot szellemes és arra termett írók 
nógatás nélkül megteremtik; de míg ezek nem állanak a 
szolgálatra s nem képeznek egy phalanxot, addig hiába 
pengetjük. 

A magyar katholikus és zsidó-keresztyén egyházak-
nak, úgy mint protestáns egyház védőbástyáinak eszmé-
jét számláljuk a lázálmok közé. 

Összeszedtem a hibákat ; nem kiméltem a túlzásokat, 
nem kedveztem a szélsőségeknek. Összeszedem immáron a 
tiszta búzát is, hogy készítsünk belőle kenyereket az élethez. 

Helyes dolog a vallásos iratok terjesztése, hogy ha 
azok kristálytiszta kálvinista-keresztyén szellemben van-
nak írva s nem fújnak a baptistákkal egy követ. 

Helyes dolog a papképzés reformja s lelkészeink jobb 
ellátása. 

Szükséges a hitoktatás bibliás és egyházias szellemű 
reformja. 

Tartsunk gyermek-isteni tiszteleteket is ; ne úgy azon-
ban, hogy valaki mosolyt lásson azoknak a tanároknak 
s tanítóknak szemében, a kiket oda vezényeltünk, hogy 
tanúi legyenek készületlen beszédeinknek és azt tehessék 
fel rólunk, hogy szerintünk, gyermekeknek össze-vissza is 
lehet beszélni, azt hívén, hogy ez által építjük őket. Egy 
alkalmas gyermek-beszédhez talán sokszor több gond kell, 
mint egy prédikáció megírásához; s azt csak amúgy ex 
abrupto végezni, compromittálása lehet az ügynek s jobb, 
ha akkor hozzá se fogtunk. 

Helyes dolog az egyházi fegyelem, ha felébredt s 
áthatotta egészen a szíveket a vallásos buzgóság, mert e 
nélkül céltalan fegyver. 

Helyes dolog és szükséges is napjainkban a káténak 
gondos magyarázása, hogy egyenként s mindnyájan tud-
juk, mit, miért és miképen hiszünk. 

Helyes dolog, hogy nagy helyeken több lelkész és 
több templom legyen ; mindazáltal ne haragudjunk a köz-
ponti nagy templomokra sem. Nincsen annál fenségesebb 
valami, mikor együtt 5 - 6 ezer ember hallgat, vagy 5 - 6 ezer 
ember indul meg s kérdezik azt, hogy mit cselekedjenek. 
Hála legyen a nagy Istennek, hogy ily gyülekezeteink s 
templomaink is vannak; a nagy árnyak mellett ott székel-
nek a nagy tettek, a nagy erők s nagy hatalmak is. 

Az egységes adóreform, az egyetemes közpénztár 
várva-várt dolog; az ismétlő iskolások és iparos inasok 
hit- és erkölcsi gondozása; a magyarázatos biblia s Kál-
vin Institutióinak kiadása általánosan érzett szükség; a 
vasárnap megszentelése, a családi áhítat, a cselédügy fel-
karolása, szórványaink meg-meglátogatása. a káromkodá-
sok s részegeskedések lehetőleges megszüntetése mind 
keresztyén kötelesség. 

Hátrahagytam a világiak bevonását, az egyletek kér-
dését, és a vallásos estélyeket, mint a melyek a könyvnek 
sarkát képezik. 

Senkinek se lehet kifogása a világiaknak oly értelmű 
munkálkodása ellen, mint a hogy azt Szilassy Aladár 
kívánja. »A szegények, az árvák, a cselédek, betegek, siny-
lők és elhagyottak érdekében működő jotékony- és szere-
tetegyesületeket ki ne pártfogolná, ha helyes alapon álla-
nak« — kérdi Szilassy Aladár. 



Kétségen kívül mindenki, hogy ha helyes alapon 
ál lanak; az a baj csak. hogy ezek a mi ilynemű egyesü-
leteink nem mindnyájan a presbyteriumok exponensei és 
nem nyertek, a mi óhajtandó, felsőbb egyházhatósági meg-
erősítést ; legalább az Evangéliumi Szövetségről nem tudom 
eddig, hogy melyik egyház vagy egyházmegye vagy egy-
házkerület védelme alá helyezkedett, mint a pesti ifjúsági 
egylet, s Lorántffy Zsuzsánna egyesület s alapszabályait 
melyik egyházhatóság hagyja jóvá ? 

Azoknak az egyesületeknek, melyek vallásos célo-
kat tűznek maguk elé, látszatát is kerülniük kell annak, 
hogy olyasmi gondolatot ébreszszenek fel valakiben, mintha 
talán az egyház, a vallásos célok letéteményese, nem mun-
kálná azokat a célokat, mert ez által az egyház alatt 
ásnók a talajt, ép úgy mint a nazarénusok s baptisták. 
Dolgozhatunk, dolgozzunk is mindannyian a meglevő egy-
házszervek körén kívül is, a társadalmi életben, de min-
dig úgy, mint egyházunk bizományosai ; s minden sikert, 
minden koszorút az egyháznak nyujtsunk át s arra tölt-
sünk minden drága kenetet, mert az egyház a Krisztus 
teste s nem pedig a belmisszió egylet, ha még oly nagyon 
kiáltozza is Krisztus nevét. 

Hogy mindenek ékesen és jó renddel legyenek, min-
den egyleti alakulásnak át kell járni tehát először a pres-
byterium szívét s azután a közgyűlését is; és valamint, 
bölcs okokból a legutolsó kaszinó is tartozik az alapsza-
bályait, mint legfőbb hatósághoz, a minisztériumhoz felter-
jeszteni : ügy nálunk is minden vallásos egyleti alapsza-
bálynak fel kell jutni a közbeeső forumok kezén az 
Egyetemes Konventig, mert Zsinat együtt nem létében a 
Konvent a mi egyetemes evangeliumi belmissziói egyletünk, 
mely ez ügyek vezetését a kebeléből alkotott missziói 
bizottság által kezeli. 

így nyerjük meg a helyes formát, de meg a helyes 
eljárást is. 

Kettős haszna lesz ennek. Először az, hogy vallásos 
tárgyak is kerülnek majd sűrűbben is e testületek szőnye-
gére és munkáik nem viselik olyannyira magukon az ad-
ministratio nyomát ; másodszor pedig meg lesznek majd 
rostálva és esetleg csirájokban vágatnak el az olyasféle 
mozgalmak, melyek szektáskodásra vezetnek s az egyház-
nak történetileg megállapodott karakterét elferdítik vagy 
megváltoztatják. 

Fődolog aztán e mellett, hogy az ilyen prot. egyletek 
az élő hitből fakadja lak s élő hitből táplálkozzanak, mert 
mindjárt pápista egyesület lesz valamennyi, akármilyen 
szépen hangzó nevük van, hogy ha üres jócselekedetekben 
keresik és találják fel örömüket s vigasztalásukat. Necsak 
abban álljon munkálkodásuk, hogy évenként egyszer-kétszer 
összejöjjenek, beszédeket vagy zenedarabokat hallgassanak, 
néhány szegényt felruházzanak s egy pár könyvet szét-
osztogassanak : de azok az ifjúsági egyesületi tagok ke-
ressék fel otthonukban az iparos és kereskedő ifjakat, 
keressék fel a különböző egyesületi szállásokat (herberge-
ket), lépjenek a mesterekkel összeköttetésbe s az evangé-
lium elveit lehetőleg érvényesítsék közöttük legényeikkel 
s inasaikkal szemben. Nyisson maga a Lorántffy Zsu-
zsánna-egvlet cselédelhelyező intézeteket; úgy érintkezhe-
tik áldásosán cselédekkel és munkaadókkal. Az egyesület 
tagjai közül bizonyára lesz, a ki erre a saját erején vál-
lalkozik csak az egylet támogassa erkölcsi módon. 

Úgy képzelem, hogy minden évben tartatnék aztán 
egyházközségi közgyűlés a templomban, a hol minden 
egyesület beszámolna munkásságáról. Együtt lenne a gyü-
lekezet. S mindenki azzal távoznék el. hogy a mit hallott, 
az a Krisztus egyházának a műve. 

A vallásos estélyek, minden ájtatoskodás szine nélkül, 
tárgyaikat, mint Szilassy Aladár ajánlja, a történet s ter-
mészettudomány köréből merítve, általában élénkítik az 
egyházi életet; falukon is, de főképen nagyobb városi 
helyeken jelentékeny és eléggé nem méltányolható szolgá-
latot tehetnek nemcsak vallásos, de hazafias s közműve-
lődési érdekeinknek is, és kellemes tűzhelyei lehetnek 
a meghittebb érintkezésnek, melyre mindenütt szükség van. 
De kell hozzá 1. megfelelő tágas hely (mert csak mégis 
különös látvány, mikor a törökszentmiklósi egyház egy 
teremben szoronkodik 70 vagy 80 gyermek helyén); 
2. megfelelő erök (mert e miatt hajszálnyit sem szabad 
elhanyagolnunk sem a szószéket, sem másnemű functióin-
kat); és 3. megfelelő irodalom, hogy ne kelljen búvár-
kodni a felolvasás tárgya után. 

A hangos imádkozásoknak ily helyeken nem azért 
nem vagyok szószólója, mert a szives imádkozásnak jelen-
tőségét s végtelen becsét nem tudnám, hanem azért, mert 
a nyilvános imádkozást lehetőleg Krisztus is kerülte, épen 
azért, mert a farizeusok épen abban találták kedvöket. Krisz-
tus urunk sem akkor, midőn Péter házánál olyan sok beteget 
gyógyított, sem akkor, mikor a sokaságot jóltartotta, nem 
olvassuk legalább, hogy hangosan imádkoztatta volna 
a népet ; ellenben azt olvassuk, hogy ő maga elvonult s 
magányos csendben imádkozott, mire nekünk is ujjat muta-
tott. Ne téveszszük el szem elől, hogy Krisztus ép az 
által tette a vallásosságot bensővé — s ép ez a benső 
vallásosság — hogy annak külső nyilvánulását a lehető 
legjózanabb korlá'ok közé szorította. 

Abban is sok igazsága van az Új Óramutatónak, 
hogy az adakozást sürgeti; tagadhatatlan, hogy igen sok 
híveink vannak, kik kaszinókra sokkalta többet áldoznak, 
és kevesebb moralitással, mint egyházunknak; főképen 
az »Uri Kaszinók« tagjai közül egynémelyek. Mind a 
mellett, ha kevesebb jót tehetünk is, ne csörgessük szün-
telen a perselyeinket, mint pápista harangozó a csöngetyű-
jét s azt a néhány jó lelket, kik mint oszlop-apostolok 
mindenüvé követik az Crat, ne akarjuk kizsarolni, sarc 
alá vetni egészen. A szüntelen adakozási felhívást korunk 
a sarc egy nemeképen gyakorolja. 

A mi egyházunk azt tanítja, hogy a cselekedetek 
szükségesképen származnak a hitből (Helv. hitv. XVI. r. 
VIII. §.), vagyis ha a Szentlélek által prédikációnk útján 
fölkeltettük az élőhitet, természetes szüleményei annak 
a jó cselekedetek, mint hajnalnak a harmatcseppek, a 
melyeket szükségtelen erőszakolnunk. Annál többet buz-
gólkodjunk ez élő hit forrása és eszközei körül; annál 
többet fohászkodjunk csendes, magános óráinkban, kö-
nyörögvén az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas 
mennyből fénylő világát. Az az Isten, a mi mennyei 
Atyánk, ki titkon vagyon s reánk néz titkon, megadja 
nekünk nyilván, a mit kérünk s nyilvánul az úgy egy-
házi, mint társadalmi életünkben, a hol sok a mi kérni 
valónk s ugyanannyi a teendőnk is. 

Ezek közül legyen szabad végezetül reá mutatnom 
egy dologra. 

Isteni tiszteletre rendelt időink között van nekünk 
egy pár szép óránk, csendes óránk, boldog óránk, ünnepi 
óránk. 

A vasárnap délután. 
Megszűnt akkorra minden dolog: beköltözött mű-

helyekbe, s szivekbe is a munkaszünet. 
Hol vagyon a mi népünk ezekben a szentséges és 

nyugodalmas órákban ? A templomok többnyire üresek 
és népeink akkor vétkeznek vagy unatkoznak legtöbbet. 

Tudósaink, kik sok szépet s jót hallottatok éltetekben, 
sokat tudtok és tudjátok vonzani a sziveket, kedves, ékes 



előadással, vegyétek a kezetekbe a tollat, mint egykoron 
Dávid király a hárfát, és szólaltassátok meg a magyará-
zatos bibliát, a Kálvin hatalmas Institutióját, írjatok e mi 
népünknek vonzó, édes történeteket és általok hadd von-
juk a templomba népünket, hadd vonjuk el a vétkezéstől, 
s az unalom székeitől kies folyóvizekre. 

Én azt hiszem, lehetséges volna ez. 
Mostani délutáni isteni tiszteletünknek hibája, hogy 

nincs benne változatosság. 
Ezt vigyünk bele. 
A téli három hónapban, a rendes könyörgés végez-

tével az Úr asztala előtt, az a köré oda rendelt gyermek-
sereg közepén, beszélhetnénk pl. régi kedves történeti dol-
gokról, (sohse tovább, mint félóráig), melyeket népünk, 
ha lelkesül belőlük, mohón szereti s könyezve hal lgat ; s 
milyen gyönyörű lenne, ha heszéd előtt és beszéd után 
Dávid gyönyörű hárfája megszólalna kettős hangon a 
gyermeksereg a jakán és közénekkel térnénk haza, mint 
Dávid a nyugodalomra. 

A három hónap elteltével, márciusban, áprilisban és 
májusban, míg gyermekeink iskolában s így feltétlen ren-
delkezésünk alatt vannak, tar thatnánk aztán minden évben 
három hónapig gyermek-beszédeket vagy bibliamagyará-
zatokat, szintén ott a gyermeksereg közepén, a kik köré 
az ismétlő iskolásokat is oda rendelnénk tanítójuk vezér-
lete a la t t ; ott lennének a szülők is, mert beszédünkből 
őket se hagynók ki, a testvéreket se, a rokonokat se, 
hiszen azokkal szemben is van a gyermekeknek is viszon-
tag, évenként a leikökre kötendő kötelességök. 

Úgy következnék aztán három hónapig kátémagya-
rázat s ismét háröm hónapig bibliamagyarázat,, úgy mint 
eddig volt szokásban. 

Biztat engem a meggyőződés, hogy ha ezt így meg-
cselekedjük, pedig ehhez a magyarázatos biblia mellett 
csak össze kell fognunk tanítóinkkal s presbvtereinkkel, 
és előre együttesen megbeszélnünk a dolgokat ; s ha e 
mellett a szószékre a vasárnap délelőttönként, a könyör-
gésekre reggelenként s functióinkra estenként, s híveinkre 
minden érintkezésünk alkalmával kellő figyelmet, szere-
tetet és gondot fordítunk; s kellő helyiség, kellő erők, 
kellő irodalom meglétében ezek felett egy-egy hétköznap 
télen át hetenként vallásos estélyeket is tar thatunk, igaza 
lesz énekeskönyvünknek, meg fogjuk látni: 

így az Úrnak háza épül, 
Napról-napra inkább szépül, 
Plántái virágozva nőnek. Ámen. 

Péczel. György László. 

I S K O L A Ü G Y . 

Tarlózások a középiskolai ügy mezejéről. 
A millennáris tanügyi congressus tárgyalásai és hatá-

rozatai a különféle szakosztályok által kiterjedtek közokta-
tásunk minden intézményére. Az óvóintézettől fel az egye-
temig minden iskola kulturális ügye tanácskozás, vitatás, 
határozathozatal , s illetőleg intézkedés tárgyát képezte ott. 
Azonban, hogy valamennyi intézet közt a fősúly mégis a 
középiskolákra, s leginkább a gimnáziumokra esett, az a 
dolog természetéből önként következik. Mert a középiskolát 
minden civilizált országban a nemzeti műveltség alapjá-
nak tekintik. Az elme, a szerint, a mint a középiskolában 
a különböző tantárgyak köszörűjén kiélesíttetett, áll a 

tudomány szolgálatába, formálja magában és fejleszti 
tovább azt. Innen van, hogy leginkább a középiskolákra 
irányul mind a polgárok, mind a vezetők figyelme és 
gondoskodása. 

A folyó tanév eseményei között legfontosabb, s min-
ket protestánsokat is legközvetetlenebbül érdeklő mozza-
nat. hogy Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter életre 
keltette és újból szervezte az Országos Közoktatási Taná-
csot, melyet br. Eötvös Loránd volt miniszter — habár 
nem ezen a címen — mint élhetetlen testületet feloszlatva, 
tagjait a szélrózsa i rányába bocsátotta. Br. Eötvös Loránd 
e tekintetben a «tékozló fiú* szerepét játszotta, szemben 
ama körülménynyel, hogy épen édes atyja, a b e. báró 
Eötvös József kultuszminiszter volt az, ki az 0 . K. T.-t 
először felállította azon célból, hogy ez a szaktestület 
kezdeményező, véleményadó s bizonyos tekintetben intéző 
közeg legyen a miniszter és a külvilág, vagy az ú. n. 
közvélemény között. De ez a, máskülönben tagjai súlyánál 
fogva, tekintélyes testület három évtized alatt sem tehetett 
szert «tekintélyre*. Egyfelől a szervezet tökéletlensége é-
hiánya folytán, másfelől a mindenkori közokt. minisztes 
reknek, főként Trefort Ágostonnak, a közokt. tanácscsal 
szemben tanúsított hol merev, hol bizalmatlan állásfogla-
lása miatt. így aztán nem csuda, ha ez az intézmény 
túlélte magát annyira, hogy ő sem talált a korviszonyok-
hoz, de meg ezek is keresztülszárnyaltak feje fölött. S 
gondolta magában br. Eötvös Loránd miniszter úr, hogy 
az élőhalottnak jobb lesz feladni az utolsó kenetet s aztán 
rövid szertartással a temetést végrehajtani. 

De Wlassics miniszter egészen másként gondolko-
zott. ő úgy tett, mint Jézus, mikor a Jairus meghalt 
leányához hívták,f mondván : «A leányzó nem halt meg, 
csak aluszik !» így lett hát a «cadaver* bői ismét élő 
lény, a minisztertől in capite et membris egészen újjá-
szervezett orsz. közokt. tanácsnak ma már előttünk álló 
képében. Az új szervezetnek az ad fontosságot, hogy a 
testület nemcsak állandó contactusban van a szakminisz-
tériummal, sőt azzal mintegy szervileg össze van forrva 
az által, hogy maga a miniszter az elnöke (ügyvivő alel-
nöke Beöthy Zsolt egyet, tanár , hitsorsosunk). A nagy-
közönséget illetőleg pedig igen szerencsés mozzanat a 
szervezeti szabálynak az a vezérlő gondolata, hogy a 
kívül álló tanügyi körök is bevonassanak a tanács mun-
kásságába az egyéni félelősség alapján, másfelől, hogy a 
tanács nem fogja kerülni a nyilvánosságot, «sőt keresi az 
összeköttetést a tanügyi közvéleménynyel, melynek helyes 
in formáitatását kötelességeül tekinti, s a melynek nyilvá-
nulásától és hatásától nem zárkózik el*. És így a köl-
csönös hatás mindkét részre biztosítva van. — A tanács 
12 előadói közt vannak minket érdeklőleg: dr. Bokor 
József és dr. Hegedűs István, keresk. isk., s illetőleg egyet 
tanárok ; rendes tagjai közt pedig Dezső Lajos sárospataki, 
Dóczi Imre debreceni, Ilosvay Lajos műegyetemi, Kiss 
Áron, Kovács János budapesti, Rombauer Emil brassói, 
Téglás Gábor dévai tanárok, illetve igazgatók, Vécsey 
Tamás egyet, tanár és Szász Károly püspök. 

A tanács szakokra oszlott albizottságaiban a minisz-
ter utasítása, illetve kérdőpontjai szerint, működését az 
egyes iskolák tantervének módosítása, vagy hivatalos nyel-
vezettel szólva, revisiójával kezdette meg, a miről Lapunk-
nak részint előző számában található rövid tanügyi cikk 
számolt be — addig is, míg a részletesebb munkálatok e 
tekintetben előttünk lesznek. 

Azonban a kérdöpontokhoz már most kell egy észre-
vételt tennünk. Ugyanis nekünk, a kik hivatásunk szerint in 
praxi foglalkozunk a gyermeki elme élesítésével, évről-
évre szomorúan kell tapasztalnunk, hogy testileg mindig 



fejletlenebb és fejletlenebb individuumok kerülnek a kezünk 
alá. Azt kérdjük — hogy egy rustieus hasonlattal éljünk — 
ha a gazda a csikót vagy a tinót idő előtt h á m b a vagy 
já romba fogja, lehet-e csodálni, hogy eleinte ugyan nagy 
tűzzel ragadják a kocsit vagy viszik a terhet, de a sze-
gény párák nemsokára «letörnek* és soha kifejlett állatok 
többé nem lesznek ? így vagyunk a gyermeki világban is. 
A mai, egész évre beosztott tanítási rendszer és üdvözítő 
tantervek korszakában a gyermek nem gyermek, az ifjú 
nem i f j ú ! A mai gyermekre a költő nem írta volna : 
«Eljátszottad már kis játékidat, kedves gyermek!» Mert 
a «te.jfogak» után már az óvodában «tanítják* ; 6 — 9 
éves kora közt az elemiben oktatják nem az elemi, hanem 
az elméleti ismeretekre. így kerül be a testileg vézna, 
lelkileg fejletlen gyermek a gimnáziumba, a tudós szak-
tanár előadásai mellett a túlterhelés a l á ! Ily körülmények 
közt lehet-e szintén csodálni egyfelől a szellemi csömörön 
és eredménytelenségen, másfelől a sorozóbizottságok pana-
szain ? Következőleg a i érdőpontok között sajnálattal lát-
juk a hyyienicus szempont mellőzését és azt, hogy nem 
látunk törekvést, hogy a gyermek visszaadatnék az ő 
játszi gyermeki korának, s hogy az i f júnak ma is elmon-
daná a szent költő: «Örvendezzél ifjú a te ifjúságodnak 
idején*. Részünkről már most megkockáztatjuk a m a véle-
ményünket, hogy 5-ik év előtt óvodába (a honnan min-
den memorizálást kizárandónak vélünk), 8-ik év előtt 
elemibe s 12-ik év előtt gimnáziumba (középiskolába) 
senki emberfiát vagy leányát a r ra valónak nem tartjuk. 

Az oi szagos tanán gyesül et is új szervezetre helyez-
kedvén, a f. tanévtől fogva már az új alapszabályok szerint 
működik. Ezen alapszabályok a korábbi centralizáló törek-
véseket teljesen absorbeál táks a vidéki fiók-köröknek nagyobb 
tevékenységi kört s bizonyos autonomiát biztosítottak; a 
minél fogva úgy látszik pezsgőbb, elevenebb élet szállott 
mind a körökbe, mind a központi igazgatóságba és nagy 
választmányba. A körök részint a központból leküldött, 
részint maguk által fölvetett kérdéseket és vitatételeket 
hánynak-vetnek meg, s a megállapodást a Közlöny útján 
tudatják, részint a központtal, részint a társkörökkel és 
más érdeklődőkkel. Közfigyelemre érdemes, többek közt, 
az a megállapodás, melyet a mármarosi és pozsonyi körök 
a tanulóknak a színházba való járását illetőleg hoztak. 
A mármarosi kör t. i. a tanuló ifjúság által megtekinthető 
színdarabok kijelölését épen oly szükségesnek tar t ja , mint 
az ifjúsági olvasmányok megválogatását. A pozsonyi kör 
pedig a színházba való menetel feltételeit ír ja körül az 
osztályfő engedélye mellett ; de még ekkor is páholyba 
menni középiskolai tanulónak a szülők vagy felnőtt gond-
viselők nélkül nem szabad, s ha valamely tanár , különösen 
az irodalom tanára , egyik-másik darab megnézését a ján-
laná, erről is az illető osztályfő értesí tendő; egy-egy tanuló 
hetenként egvszernél többször színházba nem mehet, s 
rossz magaviselet, vagy engedetlenség és más visszaélés 
esetén a kedvezmény többé-kevésbbé megtagadható. 

A tanárok társadalmi helyzetének mind erkölcsi, 
mind anyagi előbbrevitele érdekében szintén nagy agita-
ciót fejt ki a fennebbi egyesület, részint egyes tagok és 
körök ez irányban való határozott ténykedésével, részint 
a Közlöny útján terjesztett cikkekkel és hozzászólásokkal. 
Az erkölcsi-anyagi állás emelésére két nyilatkozatot tar-
tunk szükségesnek röviden registrálni. Egyik Wlassics 
miniszternek a minap Kassán jártakor, az ottani tanár i 
kör előtt, az üdvözlő beszédre adott válaszából így hang-
z ik : «Én a középiskolai tanárság bará t ja vagyok egész 
lelkemből. S a legnagyobb mértékben méltánylom azt a 
fontos hivatást, melyet a középiskolai tanárság a nemzeti 
cultura szolgálatában betölt ; ezért kötelességemnek tar-

tottam a múltban s kötelességemnek fogom tartani a 
jövőben is a tanárság társadalmi és anyagi érdekeit 
istápolni, mert meg vagyok győződve, hogy ezzel együtt 
szolgálom a tanárság ügyét a nemzeti cultura ügyével. 
Kötelességünk a társadalmat rászoktatni arra, hogy az 
eddiginél nagyobb mértékben méltányolja azt a fontos 
munkát, melyet a középiskolai tanárság végez, s ennek-
u tána jobban is becsülje meg a tanügy ezen munkásait . 
Tudom, hogy a középiskolai tanárság anyagi ellátás tekin-
tetében sincs ott, a hol lennie kellene; de hiszem, remé-
lem. hogy a helyzetet itt is fokozatosan fogjuk javít-
hatni*. . . . A másik nyilatkozat a pozsonyi tanári körből 
jött ki a hol Jónás János alelnöknek 25 éves tanár i 
jubi laeuma alkalmából Schönwitzky Bertalan, a kör tit-
kára az ünnepeltet jellemezvén kiemelte, hogy Jónás hit-
vallása vol t : «Becsüljük meg egymást, mert annyira becsül 
meg bennünket a kívülünk álló társadalom, a mennyire 
mi tudjuk a magunk értékét kellőképen feltüntetni.* —• 
Ezen szép kijelentés, úgy hiszszük, nemcsak a pozsonyi, 
hanem minden magyar t anárnak és tanárkörnek — a 
szónok szavát h a s z n á l v a — «nagyon becses gyümölcsöket 
teremne*. . . . 

Az orsz. tanáregyesület másik mozgalma — mint 
említettük — a fizetésjavitásra és a fokonkénti előlépte-
tésnek a jelenleginél méltányosabb és célszerűbb beosztá-
sára irányul. Messzire vezetne, ha az idevonatkozó alap-
számításokat, statisztikai előléptetéseket más országokéval, 
különösen pedig az osztrák fizetésekkel s illetőleg az ott 
ma-holnap életbe lépő fizetésfölemelésekkel kimutatni, vagy 
összehasonlítani a k a r n ó k ; legalább még most nem tehet-
jük. Azt azonban röviden megemlíthetjük, hogy midőn a 
mai állami tanárok, a kiknek fizetése megfelelő lakbér és 
100 frt ötödéves pótlék mellett 1200 frt törzsfizetéstől 
1800 frtig, igazgatóknak pedig 2400 frtig emelkedhetik, 
a mellett érvelnek, hogy az osztrák tanár a mai állapo-
tok szerint 600, illetve 800 frttal, az igazgató pedig 700, 
illetve 110 frttal kap többet, mint a magyar tanár , illetve 
igazgató: akkor mit szóljunk a protestáns tanároknak az 
államiakénál még mindig jóval kevesebb fizetéséről és 
arról, ha — a mit illetékes körök már az ál lamiaknak 
kilátásba helyeztek — ma-holnap csakugyan megvalósul 
az állami tanároknak mai fizetésük javítását célzó s ered-
ménynvel biztató mozgalmuk ? E kérdés felett jó lesz, ha 
a mi protestáns döntő köreink akkor gondolkoznak — 
míg nem késő! 

Benke István. 

T Á R C A . 

Anna és Mária. 
Felolvastatott a pozsonyi * Evang. Theologusok Otthona* által 
Nagyszombatban 1896. nov. 29-én rendezett vallásos estélyen. 

Mélyen tisztelt gyülekezet ! 
Kedves testvéreim az Úrban ! 

Nem messziről, Nagyszombatnak csaknem szomszéd, 
s egykor — nehéz idők voltak azok ! — evangéliumi 
hi tmart i romságban testvérvárosából, az őskoronázó Po-
zsonyból jöttünk. 

Hozott ama Lélek, mely dicső elődeink, hitükért 
sokat, igen sokat szenvedett, vért, életet is feláldozott 
drága atyáink szivét áthatotta, s a mely közel és távol-
ban ma is egyesít, testvérközösségben összetart édes mind-
nyájunkat — evangelikus híveket. 



És megjelentünk, hogy ma, midőn — hála a jó 
Istennek, ki száz halál s ezer veszély közt is megtartott, 
megoltalmazott és megsegített minket! — sem üldözött, 
sem nem csupán türt, hanem törvényesen bevett és tör-
vényesen szervezkedett egyház vagyunk, hogy itt e város, a 
magyar Róma falai között is nyilvánosan vallást tegyünk 
arról, a ki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz: a Jézus 
Krisztusról, és hogy — miként a nagy apostol mondja — 
valami lelki ajándékot közölnénk veletek, kik mivelünk 
a ti anyagi javatokat csak nem régiben is oly bőséges 
mértékben követeltétek volt, midőn a mi lelkipásztorságra 
készülő szegénysorsú, de törekvő theologusaink számára 
szerény otthont építettünk, és hogy közösen épülnénk, 
köztetek, hittestvérek között egymás hite, a ti hitetek 
meg a miénk által. 

Legyetek tehát e testvérközösségben szívből köszöntve 
általunk, s ép oly szeretettel, a milyennel ti fogadtatok 
be minket. 

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánk-
tól és az Úr Jézus Krisztustól! 

* * 

Mikor az első keresztyének az ő szerény magán-
házaikban istentiszteletre összegyülekeztek, kiki azt bocsá-
totta közjóra, a mije volt a kegyadományokbői. Némelyek 
dicséretre való énekkel avagy tudománynyal, mások nyel-
veken való szólással vagy prófétálással, s ismét mások 
nyelv avagy írásmagyarázattal állottak elő. Az apostol 
mindezt helybenhagyja, csakis egyet köt ki, hogy a gyü-
lekezetben mindenek épülésre szolgáljanak. 

És mégis van, a mit különösen is kiemel, a minek 
igen-igen nagy fontosságot tulajdonít, s ez az írásmagya-
rázat. Erről mondja az apostol, hogy az nemcsak a hívő-
ket építi, hanem még a hitetleneket is meggyőzi, meg-
ítéli és szivük titkait úgy megnyilvánítja, hogy arcra 
borulva imádják ők is az Istent, és elismerik és hirdetik, 
hogy valóban Isten lakik mi közöttünk, s bennünk. (I. Kor. 
14., 24., 25.) 

De nem a magyarázat, — óh nem! — az írás 
maga cselekszi ezt, mivelhogy abban az örök életnek be-
széde, Istennek igéje vagyon elrejtve. 

Az Ige a világmeggyőző hatalom. Az Ige tárja fel 
a szív legtitkosabb gondolatait, ront le minden magasla-
tot és ejt foglyul minden gondolatot, hogy hódoljon Krisz-
tusnak. 

Az Ige szülte a mi evangéliumi egyházunkat is. 
Luther mondja diadalmi énekében e világ fejéről, az 

Antikrisztusról: »Egy igécske lesújtja!« 
S Luther mondja maga magáról is: »Lám! én a 

pápát, püspököket, barátokat csupán az Ige hirdetésével 
jobban megtörtem, mint eddigelé a császárok, királyok és 
fejedelmek minden hatalmukkal. Miért ? Mert Pál mondja : 
Krisztus szája lehellete semmisíti meg őket. Nem a mi 
dolgunk foly most a világon, más az, a ki a kereket for-
gatja. Te, atyámfia, csak hirdesd az Igét s hamarosan 
rövid leszen a pápisták takarója. A bűnbocsánat-hirdetők 
éhen vesznek, pápának, papoknak, barátoknak, misének 
statutomoknak nem lesz maradások, mint a füst, széjjel-
oszlanak.« 

lm! itt az ok, a miért e díszes körben az örök Ige 
könyvét, a Szentírást nyitom fel én is, hogy belemerülve, 
elmélkedve és emelkedve, képzeletnek könnyed szárnyán 
elrepüljek messze, messze korba, idegen tájakra, és mégis 
örökkön élő alakok közé, tanulni tőlük hitet, reményt, 
szeretetet, s így épülni és építeni. Mert tükör az írás, 
örök tükre az emberi szívnek és mint ilyen, állandó vo-
natkozásban marad mult, jelen és jövendővel, állandó 

viszonyban velünk, a mi szivünkkel is. Hiszen: »a mik 
megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg«-

Nyiljatok hát ki, ti megszentelt lapok, elevenedjetek 
meg ti legnemesb alakok, az emberi szív boldog hitének 
megtestesült kijelentései, szent nők: Anna és Mária! 

Es tanítsatok meg minket ez adventi időben: úgy, 
miként ti, örvendeni, hinni, bízni és remélni az Isten sza-
badítása és iidvözítésében! 

1. 
A n n í i . 

Épen háromezer esztendővel ezelőtt történt, a birák 
korában, Józsue elfoglalta az igéret földét, megfogadtatta 
a néppel, hogy csakis az Istent, Izráel Istenét imádja s 
aztán, hogy tanúbizonyságul nekik emlékkövet állított a 
szentély tölgye alá és elbocsátá őket, kit-kit a maga örök-
ségébe, kihullt kezéből a vezéri pálca, atyáihoz tért 110 
esztendős korában. 

Vele, utána letűnt Izráel fényes csillaga. Sötét lett. 
A fejetlen nemzet hamarosan széjjeltépte azt az egyetlen 
köteléket is, a mely még összetartotta: az Izráel Istenébe 
vetet hitet s a szomszédos pogány népek isteneihez sze-
gődött, kétfelé sántikált. S mit ért vele ? A hitetlenség 
erkölcstelenséget és romlást szül. A ki Isten ellen támad, 
azt az Isten is lesújtja. Izraellel is ez történt. 

A hitetlen nemzet oldott kéveként széthullott, és a 
szabad nép — rabigába görnyedt. 

Sötét, nagyon sötét és vad kor volt ez. Még állt 
ugyan a szövetségsátor és benne a szentély Silóban, de 
a nép inkább Baal és Astarte oltáraihoz gyűlt, Jehova 
oltárán kialvóban volt az áldozati tűz. Bizony nagyon 
megfogyatkozott az igazak száma. 

De élt az Úr, s a romlottság e korszakában is ha-
gyott magot a maga számára. 

A hit, ha mindenünnen száműzik, megvonul, titkon 
él. áld, s boldogít — a családi tűzhelynél a nÖi szivekben. 

A birák sötét korát is, mint szelíd és meleg fény-
sugár ragyogja be a szent nők boldog hite. 

S kik voltak e szent nők? 
Érdekes és kedves története vagyon a dolognak. 
Mikor az ammoniták már halálra szorongatták a 

zsidó népet, Gileád vénei, a kitagadott és elűzött, de 
hősies rablóvezér Jeftához fordultak, hogy segítsen rajtuk. 
Jefta rááll, de mielőtt harcba indult volna, fogadást tett, 
hogy ha Isten megsegíti, azt áldozza neki, a ki legelőször 
jő elébe — a saját házának népéből. 

Győzött. S ki jött elébe először? Dalló szüzek élén 
tulajdon édes leánya. 

Megfájdult, megkeseredett a Jefta szive, de fogadá-
sát megadta az Úrnak. 

Lánya áldozat lett : nem test szerint — mint sokan 
gondolják — de igenis szellem szerint. Atyja kívánságára 
örök búcsút mondott a világnak és a világ minden örö-
mének s az Úr szolgálatába állt. És nem távozott el soha 
a szövetség sátorától, hanem — miként amaz újszövet-
ségi Anna is. a ki a nők közül első üdvözölte a tem-
plomban bemutatott kisded Jézust, mint Izrael megváltó-
ját — Ő is éjt. napot ott töltött bőjtöléssel és imádkozással. 
S lett a szent nők intézményének megalapítója. 

S nyomába lép sok más, nyomába lépett legköze-
lebb ugyancsak a birák idejében a mi Annánk is. 

Hanem tartsuk meg a dolog sorát, rendét. 
A hegyes-völgyes Júdeában térjünk be Ramathaim-

Zophim városába. Megtaláljuk könnyen Jeruzsálemtől 
északra, onnét alig egy órányi távolságra. 



Ez a város a Benjámin törzsének öröke vala és az 
üdvtörténetben dicsőségesen csak mint Ráma (I. Sám. 
19., 18.) minthogy több Ráma is volt, mint a Sámuel 
Rámája szerepel. 

Az Efraim hegyén épült meg (I. Sám. I. 1.) gyö-
nyörűséges szép helyen. Gyümölcsös és szőlős kertek szeg-
ték körül s ha mult a tél, virág fakadt a réteken, figefa 
piroslott téli gyümölcsével, granátalma gerjesztett illatot, 
s kivirágzott a szőlőtő, ligeteit gerléknek búgása s szüzek-
nek danája verte fel. 

Csak egy volt, kit még a tavasz jötte sem tudott 
felvidítani, ki, hogy ha leszállott gyümölcsös kertjébe, ha 
járt zöld pázsiton, gránátligetekben, fürtös szőlőtőkék 
között, örömöt nem érzett, csak boldogtalanságot. 

Anna volt e szerencsétlen lélek — Elkánának, az Ef-
raim nemzetségéből való papnak felesége. 

Mi bántotta szivét, miért nem tudott örülni, miért 
kelt s miért feküdt le nap nap után emésztő búval, örö-
kös bánat ta l? 

Tán férje bánt rosszul vele? Volt valami a dolog-
ban. Elkána buzgó és szolgálatában híven forgolódó pap 
volt. Ha rákerült a sor. ő mindig megjelent Silóban egész 
családjával imádkozni és áldozni a seregek Istenének és 
— szerette is Annát, de — s ez már aztán baj volt! 
szeretett ő mást is. Szerette Peninnát, az ő szolgálóját, 
s volt is tőle fia, lánya elég. 

De még ez nem vette vón el Anna életkedvét. Abban 
a korban a házas élet tisztasága, bensősége és egysége 
tisztultabb fogalmát, a nő méltóságát, önálló értékét nem 
igen ismerték, akkor a nő még árú, és nem feleség volt. 
A nő felszabadítása, váltsága a férfi önkény és zsarnok-
ság alól csak a keresztyénséggel veszi kezdetét. Mert a 
keresztyénség döntötte le az ember és ember közt emelt 
választó falakat, hirdetvén, hogy Krisztusban nincs különb-
ség se férfi, se nő, se szolga, se szabad között, mert benne 
mi mindnyájan egyek, egyenlők, öncélok és végtelen értékű 
valóság: Isten gyermekei vagyunk. 

Anna is, mint kora s népe lánya könnyen beletö-
rődött volna hát sorsába, hiszen magának az ősatyának, 
Ábrahámnak is két felesége volt, Sára és Hágár. Pedig 
ő az igazak igaza volt. 

Egészen más — az volt Anna baja, hogy az Isten 
— mint a szent író mondja — »bézárta volt az ő méhét, 
hogy asszonyok csúfja lett meddősége miatt«. 

Mert a zsidók azt tartották, hogy a meddő asszony 
gyalázatos asszony, s így gondolkozott még az a hitvány 
Peninna is. Sőt ez az irigy asszony, a mit gondolt, azt 
nem egyszer ki is mondta. Mikor felmentek Silóba az 
Úrnak házába — így olvassuk róla — mindig gúnyolta 
és bosszantotta Annát úgy annyira, hogy ez szegény se 
evett, se ivott, csak sírt és sírdogált. Még a férje, Elkána 
is mindhiába vigasztalta mondván: »Anna! Nem kedve-
sebb vagyok-e én neked, mint akár tíz gyermek?* Anna 
nem vette be az ő vigasztalását sem. Mint igazi no és 
feleség — csak egy után vágyott — egyért epedt : anya 
akart volna lenni, ő is! 

Anyaság, óh nincs is ennél az egész világon bol-
dogítóbb érzés! Gyermekében testesül meg a nő boldog-
sága, gyermek éltének élete, gyümölcse, öröme, egyszóval 
mindene. 

Sok szent van az égben: üdvözült lelkeknek egész 
nagy serege, de ide lent a földön köztünk csak egy a 
szent : az anya! 

Tudod, mi az Isten ? Az Isten szeretet. 
Kérded, mi legyen az isteni szeretet? 
Nézd meg — anyádat, édes jó anyádat és szelíd 

szemeiben, melyekkel rád tekint, ölelő karjában, a mely-

lyel felemel, önfeláldozó szivében, a melylyel magához 
von, ápol, gondoz, biztat, segít — érted él, érted hal — 
megsejted Istened. 

Az édes jó anya mutatja meg nekünk az égbe ve-
zető legbiztosabb utat. 

De ily anyává is csak az ég tehet valakit. 
Anna a kedves, a kegyes (mert ezt jelenti magyar-

ban a neve) hamar rájött e nagy igazságra. 
Vallásos szive, hogy a földön vigasztalást már nem 

talált, édes titokkal lepte meg: Bizzál! az Istennél nincsen 
semmi lehetetlen. Ki bezárta, ő meg is nyithatja méhedet! 
S Istenéhez fordult. 

Felméne egyedül Silóba imádkozni és fogadást tenni. 
»Óh, Seregeknek Istene, ha megtekinted szolgálód 

kínjait és megemlékezel rólam s szolgálódról nem feled-
kezel meg, hanem fimagzatot, adandsz a te szolgálódnak, 
akkor én őt neked engedem át egész életére!« 

Milyen ima, milyen fogadás vala ez ! 
Csak a szive imádkozott, csak az ajkai mozogtak 

— szava nem hallatszott — még Eli pap, a ki ott állott, 
az Isten szentélyének ajtajánál, még az is azt hitte, hogy 
részeg. Pedig csak a lelkét öntötte ki Isten előtt keserű-
ségében. 

Az igazi imát Isten mindig meghallgatja. Meghall-
gatta Anna imáját is. 

Nemsokára — anya lett — idő fordultával kis fia 
született, és elnevezé őt Sámuelnek, mivel hogy Istentől 
kérte őt. 

Istentől kérte, az Isten megadta. Milyen öröme volt 
az és milyen boldogság! Minden vágya beteljesült, a hívő 
nő és feleség anya lett. 

De Anna valódi kegyessége teljes színpompában még 
sem akkor ragyogott ki, mikor kért, könyörgött, fogadott, 
hanem mikor fogadását meg is adta Ura s Istenének! 

A lemondásban, önmegtagadásban erő vagyon. S 
milyen erő, mikor az édes anya egyetlen gyermekéről 
mond le. Anna megcselekedte. 

Más anyák — különösen a mi materialistikus és 
élvhajhász korunkban — »már a bölcsőnél szép álmokat 
szőnek, tervezik s munkálják, hogy fiúknak ezen világ 
szerint legyen jó és könnyű dolga, hogy gazdagságban, 
fényben és kitüntetésekben üszszék*. Kevés sejti, hogy 
mindennél nagyobb boldogság is van a földön. 

Anna nemes, hivő lelke és fenköit gondolkodása 
megérti a nagy vallási igazságot, mely fia rendkívüli szü-
letésének tényében szinte hangosan kiáltott felé, hogy kit 
az Úrtól vett, azt az Úrnak kell szentelnie, megérti, hogy 
azzal a fiúval az Istennek a világon különös és nagy 
célja van, hogy az a fiú lesz hivatva Izráelt újjáteremteni. 

Azért a felismert isteni szent akaratban teljesen meg-
nyugodva csak addig tartotta magánál fiát, míg el nem 
választotta, azután magához vévén őt, felméne megint 
Silóba és meghozva áldozatát, és átadta a kis Sámuelt 
Éli papnak mondván: »Én vagyok az az asszony, a ki 
itten a fiúért könyörögtem; az Isten megadta, én is neki 
szántam!« 

így tett Anna. 
Magát megfosztotta, de nemzetét boldoggá tette. És 

nemzete jövendő boldogságában mintegy saját boldogságára 
találva leborul az oltár elé s elzengi diadalénekét. 

»Örvend az én szivem, az [én Uram Istenemben, 
szám megnyílik ellenségeimre, mert vigadok a te szaba-
dításodban. Nincs szent csak az Úr és nincs erős, csak 
a mi Istenünk. Ő öl s elevenít, szegénynyé tesz s meg-
gazdagít, megaláz és felemel*. 

És mit jós lélekkel a jövőből előre olvasott — az 
be is teljesült. 



Ramathaim-Zophimban. hogy teltek az évek az 
Efraim hegyormain újra oltár tüze gyuladt s a ki élesz-
tette, Anna fia, Sámuel Izráel nagy reformátora s a pró-
fétai iskola megalapítója vala az. 

És — megtelt a város prófétákkal s a prófétai szel-
lem úgy megtölté minden zegét-zugát. hogy a ki odave-
tődött, jött legyen bár jó vagy rossz szándékkal , mindaz, 
igen, még Saul poroszlói, sőt maga Saul is — prófétál-
nak vala. 

S ez a szellem idő folytán sírjából ú j ra meg újra 
kikelve regenerálta az elkorcsosult népet s abból szövő-
dött az a szép szivárványhíd is, melyen végre az idők 
teljében bevonult és leszállt közénk az újszövetség, a meny-
nyek országa is. 

Lépjünk e hídra s az ószövetségből menjünk át ra j ta 
mi is az újba. 

Édes látvány, hogy ennek kapujáná l is nő és anya 
fogad minket : Mária. 

(Vége köv.) Dr. Masznyik Endre. 

B E L M I S S Z I Ó . 
Belmisszió és iskola. 

A seminariumi és néptanítók számára rendezett belmissziói első 
oktatási kurzus megnyitása alkalmával Berlinben, 1896. július 7-én 

tartott beszéd. 

Hogy belmisszió és iskola nem idegenek egymástól, 
de közeli vonatkozásban vannak, sőt hogy a belmissziót 
tágas tér illeti meg az önök oktatásában, a bibliai törté-
netben és egyháztörténetben, a katechismusban pedig 
kivál tképen; ismét, hogy a történetben és földrajzban, sőt 
magában az olvasókönyvben is figyelembevételt kiván és 
kívánhat, ez tisztelt uraim bizonyára meggyőződésükké lett 
önöknek már annak a kitűnő Scháfer-féle könyvnek tanulmá-
nyozása folytán is, a mit néhány héttel ezelőtt önöknek meg-
küldtünk. De ezzel még nincs megmagyarázva, miért hívtuk 
mi most önöket Berlinbe, a belmisszióra tartozó oktatási kur-
zusra. Mégis úgy gondolom, nem sokáig voltak önök bizonyta-
lanságban e felől. A neveléstannak egykori mestere, kinek 
emlékezetét ebben az évben ünnepeltük, hagyta hát ra ezt 
az alaptétel t : szemlélet a fundamentuma minden ismeret-
nek. Ezen alapelv szerint szives örömmel alkalmat akar-
tunk szerezni önöknek arra, hogy a mit lehet, saját sze-
meikkel lássanak a belmisszióból; hogy aztán az iskolában 
a gyermekeknek igazán elevenen rajzolhassák azt a mély 
benyomást, a mit örökre az evangeliumi szeretet dicső 
volta és annak szolgálata tett, És azok az előadások is, 
a miket önök e napokban a belmisszió szakférfiainak és 
hivatott munkásainak szájából e nagy munkatérnek egyes 
vidékeiről hallani fognak, eleven szemléletet akarnak önök-
ben kelteni. S a mikor aztán innen eltávoznak, adják 
tovább, a mit itt vettek. Nemcsak az i skolában! Önök 
népünknek széles körével érintkeznek, a melynek a bel-
misszió munkájáról való ismerete és értelme gyakran igen 
h iányos : itt önöknek a belmisszió ügyvédeivé kell lenniök; 
helyreigazítás, felvilágosítás leszen teendőjük, a hol hamis, 
homályos vagy kedvezőtlen ítélettel találkoznak. De ez még 

nem minden, a mit kérünk, és a mit kurzusunkkal célba 
vettünk. Mi kérjük az önök szivét, az önök szeretetét, az 
önök közreműködését! Tudjuk ugyan, hogy önök közül 
soknak teljes mértékben igénybe van már véve az ereje. 
De hát nem mindenütt ez az eset. Azért, mikor tehetik, 
kövessék szivük buzgalmát és a mi felhívásunkat és áll-
janak be a mi m u n k á n k b a ! Gyermekkert és ifjúsági egye-
sület, iratok terjesztése és a szeszes italok mértéktelen 
élvezése ellen való harc — hogy csak a legfontosabbakat 
nevezzem meg — azok a terek, a melyeken mi épen 
az önök segítségét nem nélkülözhetjük. 

És most kérem önöket, vessenek egy pillantást az 
oktatási kurzus tervezetére, hogy elejétől végig világos 
áttekintést nyerjenek annak felső összefüggéséről, a mit hal-
lanak és látnak. 

Nem érthetjük a belmissziót, ha munkaerőit nem 
ismerjük. Azért a két első nap ar ra fog szolgálni, hogy 
önöket ezekkel ismeretesekké tegye és megbarátkoztassa. 
Az első nap a férfi munkaerőké (Brúder und Diakonen) 
a második a nőké (Schwester und Diakonissen). Mivel 
azonban egyik nemet és egyik munkálkodási módot se 
lehet elválasztani atyáiknak történetétől: azért mind a két 
napot a belmisszió két nagy hősének Wichernnek és Flied-
nernek életrajzával kezdjük, ehhez csatlakoznak a testvé-
rek és a diakonisszák munkáiról való előadások, délután 
pedig a megfelelő képzőintézetek megtekintése (Johannis-
stift und Diakonissenmutterhaus Bethanien). Ekként meg-
ismervén önök a belmisszió munkaerői t : a harmadik nap 
első előadása bepillantást nyújt önöknek a belmisszió orga-
nisatiójába egyes országrészeken és provinciákon belől, 
valamint az egyes munkamezőkön belől. Aztán pedig 
következik maguknak e munka mezőknek megtekintése. 
Az iskolához való viszonyban fogjuk ezeket vizsgálni. 

E közben azt az észrevételt fogják tenni, hogy a 
belmisszió előkészíti az iskola m u n k á j á t , hogy nagyban 
segítve és mélyítve kiséri az az iskola munkáját , sőt hogy 
felveszi azt és tovább folytatja, végre pedig pótolja is, 
mint gyógyító nevelés, ha az iskola rendetlen gyermeke-
ket kénytelen kibocsátani gondoskodása alól. így hát a 
délelőtt megismerteti önöket azzal az előzetes munkával, 
a mit a belmisszió az iskolára nézve végez. Lesz szó az 
előadásokban a bölcsődékről, a kisgyermek-iskolákról és 
a gyermek-istenitiszteletről, délután pedig a leánymenhely 
meglátogatásakor látniok kell, miként gyámolítja a bel-
misszió az ő közreműködésével az iskola munkájá t , mikor 
azoknak a gyermekeknek, kiknek otthon nincs igazi csa-
ládi életük, alkalmat nyújt, hogy a menhelyben iskolai 
munkájukat végezzék s játék és kézimunka mellett he-
lyesen töltsék el szabad idejüket. Kurzusunk negyedik 
napja, reménylem, mindnyájukra nézve igen érdekes fog 
lenni. Látni fogják ezen önök, -hogy miként igyekeznek 
segíteni állam és belmisszió azokon a gyermekeken, a 
kiket önök kénytelenek elutasí tani: a siketnémákra, va-
kokra és nyomorékokra gondolok. Sajnálom, hogy a királyi 
süketnéma-intézet meglátogatása a szünetek miatt nem 
lehetséges, de a vakok-intézetében, Stegliczben szivesen 



fogják üdvözölni önöket, és a nyomorékok házában Nowa-
wesben látni fogják, hogyan veszi íél gondját a belmisszió 
a legszegényebb gyermekeknek is; még ott is hisz, szeret 
és reményi, a hol alig van mit reményleni és ily szere-
tettel igazi örömöt szerez még a legszerencsétlenebbeknek 
is gyenge erőik érvényesítésében. 

A belmissziónak az a munkája, mit a konfirmált 
ifjúságon végez, bizonyos értelemben folytatása annak a 
munkának, a mit önök az iskolaköteles ifjúságon végez-
nek. Azért a két következő napra is bizonyos vagyok az 
önök egész részvétéről. Hisz önök előtt nem lehet közö-
nyös, miféle társaságokban látják az iskolából elbocsátott 
legénykéket és leánykákat. Ügy áll itt az úton a belmisz-
szió, mint hü anyai barátnő és hívja amazokat az ifjú-
sági egyesületbe — a miről az ötödik napon szólunk — 
a leánykákat a hajadonok egyesületébe, a miről a hetedik 
nap eleget fog önöknek mondani. Vasárnap pedig, mely 
a két nap közt esik, meglátogatjuk a gyermek-istenitisz-
teleteket és ifjúsági egyesületeket, hogy ennek a munká-
nak a gyakorlatába is betekintsenek önök, és hétfőn reg-
gel alkalmat adunk mindenkinek, hogy tapasztalatairól 
számot adjon De e tapasztalatoknak és a hajadonok egye-
sületének megbeszélése nem tölti ki az egész hétfőt, nem 
meríti ki az a munka se, a mit a belmisszió a női if jú-
ságra nézve teljesít; fönmarad még a szolgálóképzés 
fontos munkatere. Délután találjanak sok örömöt az Amalia-
házban, hogy néhány leány az önök iskoláiból is ott 
nyerje előkészítését a házban való szolgálatra, legyen az 
akár saját, akár idegen ház. 

Azok között a munkaterek között, a mik a két utolsó 
napra vannak fentartva, és az iskola között nem lehet 
ugyan szoros összeköttetést felfedezni : a mesterlegény 
otthonok, a szeszes italokkal való visszaélés ellen folyta-
tott harc, utazó könyvárúsok, jó irányú iratok ellőállítása 
és terjesztése nincsenek közvetlen vonatkozásban az önök 
munkájával. De oly munkái ezek a belmissziónak, a mik-
nek pontos ismerete önökre nézve is nélkülözhetetlen. Az 
otthonok ügye kiterjedtségénél, a vándorlókra való fontos-
ságánál, az előítéletek bőségénél fogva, a miknek mind-
annak dacára ki van téve, üdvözölniük kell önöknek az 
alkalmat, hogy ezt a munkát a nyolcadik napon megis-
merhetik. A munkástelep, mindenféle hajótörötteknek e 
menekvési kikötője, már magától igénybe veszi az önök 
szives érdeklődését, a mikor aztán azt délután megláto-
gatjuk. Ha pedig a szeszes italokkal való visszaélés ellen 
folytatott harcot illetőleg eddig tartózkodóan viselkedtek 
volna: úgy a nyolcadik napnak második előadása remél-
hetően meg fogja győzni önöket arról, hogy népünkért és 
annak megtartásáért önöknek is be kell állni a harcosok 
sorába Épen itt tehet igen sokat az iskola, de a tanító 
tekintélye és ítélete is. 

A kilencedik napon annak az ellenségnek legyőzé-
séről lesz szó, a mely rémregények és gyilkossági törté-
netek által rontja meg népünk szivét. Ez ellen irataink 
harcolnak és könyvterjesztésünk. Gondolom örvendeni fog-
nak önök, mikor délután p. o. hirlap-egyesület megtekin-

tésénél látni fogják, mennyire fejlődött ez a munka. Itt is 
szivesen fogjuk üdvözölni az önök közreműködését. 

Tervünk végén vagyunk. Gazdag asztal van terítve 
az önök részére, nem igaz? És mégis csak egyrésze az 
a belmisszió munkájának, a mit önök így megismerni 
tanulnak. Bár nyernék önök ebből is azt a benyomást, 
hogy a mi Istenünk gazdag, gazdag könyörületességben, 
a mit e mi korunkra a mi keresztyénségünkre kiöntött. 
Csak, a kinek szivében igazán élővé lesz ez a gondolat, 
csak, a ki igazán örül azon, az nem fog elpártolni a bei-
missziótól, hanem tanúbizonysága lesz annak az iskolában, 
szószólója a népnél, munkása a kellő helyen itt és o t t ! 
Ily célból áldja meg az Isten mindnyájukra nézve ezt a 
kurzust! 

A Fliegende Blátter nov. füzetéből, Hennig után. 

Pápa. Kis József. 

B E L F Ö L D . 
A kápolnai toronyszentelés. 

November 29-én csakugyan elérkezett az az örökre 
feledhetetlen nap a kápolnai ref. egyház életében, melyre 
évek óta lázas izgatottsággal, boldog reménységgel gon-
dolt az egyházközség minden tagja. E szép napon szen-
telte fel ugyanis mélt. és főtiszt. Kun Bertalan püspök, 
mint a kerület rajongásig szeretett főpásztora, az újonnan 
átalakított, feldíszített templomot s a szerencsétlenség kö-
vetkeztében kétszer épített új diszes tornyot. 

Leírhatatlan az a lelkesedés, mely erőt vett a gyü-
lekezet minden tagján azon örvendetes hírre, hogy: jön 
a püspök! Megmozdult az egyház minden tagja, s min-
denki sietett üdvözölni az ősz püspököt s mindenki kivette 
a maga részét a szent munkából, hogy lehetőleg kimu-
tassuk iránta érzett tiszteletünket s ragaszkodásunkat. A 
s.-szentpéteri vasúti állomásnál (nov. 28., d. u. 2 ó.) elébb 
Vadászy Pál esperes, majd alantírt fogadta a főpásztort. 
Innen esperes úrral együtt kocsikra ülve 24 kápolnai 
lovaslegénytől kisérve, »Isten hozott,* fetirattal ellátott 
diadalkapu alatt harangzúgás között érkezett a díszes 
menet a parochiára, hol a hívogató harang szavára meg-
jelent a gyülekezet minden tagja, a hol sorfalat fehér ru-
hába öltözőt lányok állottak az ősz megmaradt virágait 
szórva a magas vendég útjára. 

Alig üdvözölte püspök úr a félkörbe felállított pres-
byteriumot és a családot: azonnal kiment az erkélyre s 
ott tartott a várakozó néphez egy örökre feledhetetlen 
hatású üdvözlő beszédet, mely könyekig megindította a 
fedetlen fővel állt nagy közönséget, hogy ép erőben, jó 
egészségben láthatják a 80 éves főpásztort E remek be-
szédre az egyház nevében a lelkész válaszolt, kifejezve a 
nép leírhatatlan örömét, lelkesedését s megköszönve a 
kitüntetést, hogy szerencséltetett bennünket, a legnagyobb 
örömmel kitárja szivét és ajtaját a magas vendégnek. 
Kellemesen érintette a püspök urat azon gyöngéd figye-
lem, hogy vacsora közben a helybeli chorus alkalmi da-
rabbal tisztelgett s a dal elhangzása után kilépve, a fiatal-
ság szivéhez is szólt édes atyai szelíd szóval, főpásztori 
buzdítással. 

Másnap, gyönyörű időben, reggeli 10 órakor kez-
detét vette az isteni tisztelet. A zsúfolásig megtelt, Ízlé-
sesen kifestett új szószékkel s koronával ellátott tágas 
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templomban midőn megzendült a hívők ajkán a 37. dicsé-
ret télséges dallama : szent örömtől dobogott a szív áhítatos 
buzgósággal megtelve emelkedett a lélek ég felé. Az ének 
végeztével az ősz püspök tiszteletet parancsoló alakja 
jelent meg a szószéken s imádkozott olyan szépen, a hogy 
csak ő tud imádkozni nagy Magyarországon. Imádsága 
köriyekre indított mindenkit s most már szentül hiszszük, 
hogy Isten megóvja templomunkat, tornyunkat vésztől, 
vihartól. A fölszentelő ima végeztével a helybeli chorus 
énekelt érzéssel, lelkesedéssel, kellemes összhanggal. A 
104. zsoltár dal lamára alantírt lelkész készített alkalmi 
szöveget, mely így hangzik: 

Isten ! Ki teremtél mindeneket, 
Szivünk, lelkünk hálákat mond neked ! 
Jóvoltodból, hogy megsegítél minket, 
Megáldottad búzgó törekvésinket. 
Imádásod helyét, óh szenteld meg, 
Légy vezére tovább is népednek ! 
És égre néző tornyunk magyarázza: 
Hogy fent lesz lelkünknek örök hazája. 

Próbára tett ugyan szent Felséged, 
De dicsérni nem szűnünk meg téged. 
Mert a veszélyből is kiszabadítál, 
Lelked kegyelméből ünnepre híttál. 
Óh itt vagyunk, te szent templomodban, 
Örömkönyek közt szivünk megdobban, 
És lelkesülten kiáltja mindennek: 
Imádjuk jóságát a nagy Istennek! 

A köztetszéssel találkozott ének elhangzása után 
Balogh István edelényi lelkész és tanácsbiró tartotta az 
alkalmi szónoklatot, elmélkedvén a Királyokról írt II. K. 
V. r. 1. verse felett. Az ünnepi beszéd úgy kidolgozásá-
ban, mint különösen kifogástalan előadásában egyike volt 
a legsikerültebb szónoki remekeknek. Nyugodt, méltóságos 
alakja, kitűnő csengő hangja, érzelmeinek tisztasága és 
emelkedettsége, a szónoki fordulatok gazdagsága és meg-
győző ereje mindvégig lekötötték a hallgatóság figyelmét. 
Meggyőző, megindító, fölemelő beszéd volt. a szó legigazibb 
értelmében! 

A gyönyörű új terítővel ellátott úrasztala felett Gsontó 
Károly, ecsegi lelkész agendázott és szépen kidolgozott s 
hatással előadott beszédében hangsúlyozta a hála magasz-
tos érzelmeit, mely a megterített asztalban nyilvánul, mely 
nélkül nem volna teljes a mi ünneplésünk. Az első asz-
tal köré, mint a 12 apostol hajdan, első sorban a jelen-
levő 12 papi ruhába öltözött, palástos lelkész állt, és pedig: 
mélt. Kun Bertalan püspök, Vadászy Pál esperes, Balogh 
István edelényi, Botos József parasznyai, Bárdos István 
kondói, Elek József bábonyi, Osváth Zoltán ózdi. Kere-
kes János felső-barcikai, Batta József f.-kelecsényi, Csik 
Bániéi püspöki titkár, Tóth Menyhért s.-szentpéteri és 
Szuliay Benedek kápolnai lelkész. 

Egyszerűségében is fölemelő s megható volt ez úrva-
csorázás, midőn 12 lelkész állt az úrasztala köré s vette 
a szent vacsorát. Az úrvacsora kiosztása után a Parasz-
nyáról jött násznép sorakozott, s hogy még jobban emlé-
kezetessé tegyék magukra nézve e nagy napo t : lejöttek 
a harmadik faluból s Osváth Zoltán ózdi missziói lelkész 
eskette össze az új párokat, megindító lelkesítő beszédet 
intézve hozzájok. 

Utol jára alantírt állott az úrasztalához s felolvasta 
a toronyépítés rövid történetét, melyből megtudta a nagy 
közönség, hogy a kápolnai egyháztagok (100 egyházi adót 
fizető) elébb 3600 frt, majd midőn a katasztrófa bekövet-
kezett, 2300 irtot ajanlot tak fel Isten dicsőségére. Megtudta, 
hogy a gazda öO napot, a gyalog 60 napot töltött el az 
építkezés tar tama alatt s az áldomásról közgyűlésben le-

mondott mindenki. Megtudta továbbá, hogy az asszonyok 
142 frtot hoztak össze asszonyi közgyűlésben a templom 
belső csinosítására. Megtudta, hogy körülkerítették a tem-
plomot díszes kőkerítéssel. Szikszay Andrásné csináltatott 
díszes koronát, az egyház szószékét; Fekete Lajosnc bevo-
natta a szószéket, Czövekh Gergelyné az úrasztalát, Szabó 
Ferencz csinált díszes szószékállványt, Szikszay András 
gondnok egy emléktáblát az ezer év emlékére. Rendbe 
hozta az egyházközség a parochiát csináltatott melléképü-
leteket, kerítéseket. De ez örvendetes dolgok mellett meg-
tudta a nagy közönség azt is, hogy e 7000 frtos építke-
zésre 1800 frt adósság terheli az egyházat. Bízunk azért az 
Istenben, hogy megáldja buzgóságunkat s megszenteli mun-
kánk kimenetelét. 

Mondanom sem kell, hogy a hosszas isteni tisztelet 
után Ősrégi szokás szerint ebédre gyűlt a mintegy 60 tag-
ból álló díszes társaság az iskola nagytermében. Házi-
gazda az egyház volt. Kedélyes hangulattal töltöttük az 
időt. Az első felköszöntőt Kun Bertalan püspök tartotta 
éltetvén a példás szorgalmú, áldozatkész egyházat, pres-
bvteriumot, mely ilyen szép, díszes templomot, tornyot 
emelt az úrnak. Vadászi esperes éltette az ősz püspököt, 
ki ma is, Istenhez emelte lelkünket, Szuhay a szereplő 
személyekért ürített poharat s humoros felköszöntőjében 
jó kedvre hangolta a közönséget. Csontó a buzgó lelki-
pásztorért, Csik Dániel a házigazda feleségeért s a fel-
szolgáló lányokért. Vadászy ismét a chorusért s annak 
vezetőjeért Buday Elemér tanítóért. Szuhay a betegsége 
miatt távollevő főgondnokért, Miklós Ödönért, Kerekes 
János a kápolnai egyházért ürített poharat . 

Ebéd végeztével táncra perdült a fiatalság két külön 
helyen. Az úrirend a parochia szobáiban, a nép a tágas 
iskolai teremben mulatott jó kedvvel kivilágos virradtig. 
Felülfizettek a toronyépítés költségeinek fedezésére rende-
zett bálon: Kárász István 5 frtot, Apostol Mihály, Barcsay 
István 2 — 2 frtot. Vattay Bertalan, Kerekes János, Szabó 
József, Remenyik Lajos 1—1 frtot. A perselypénz és a 
báli tiszta jövedelem, a parasznyai fiatal pár 5 frt ado-
mányával együtt meghaladja a 60 frtot. 

Jóleső örömmel jegyzem meg, hogy úgy a torony, 
mint a templom — a jelenvoltak véleménye szerint — 
igen sikerült alkotás s egy díszes templommal, toronynyal 
szaporodott a szám e kerületben. S még nagyobb öröm-
mel jegyzem meg, hogy a főt. püspök úr kedélyes hangu-
latban töltött a mulató közönséggel pár órát s tudott örülni 
a fiatalság ártatlan mulatozásának s a legjobb egészség-
gel távozott körünkből, kinek minden lépését áldja meg 
az Isten s éljen még sokáig a kerület díszére s hazánk 
boldogságára. 

Szuhay Benedek, 
kápolnai reform, lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

Theologiai pártharcok Németországon. 
A modern és positiv theologia közötti harc ez év 

utolsó negyedében ismét magos lángokban tört ki Német-
országon. Okot erre a »Keresztyén világ baráta i«-nak 
eisenachi, f."évi október 5— 6. tartott, gyűléséről kibocsá-
tott részletes tudósítás szolgáltatott. Ugyanis 1892-től, az 
»apostolicum" feletti vita óta a »Christliche Welt« munka-
társai s barátai évenként összejöttek Eisenachban tudo-
mányos és gyakorlati kérdések bizalmas megbeszélése 



végett. Ezen összejövetelükről első ízben az idén adtak 
ki tudósítást. A tudósítás szerint az egyik előadást dr. 
Kaftan berlini theol. tanár tartotta. »Az evangeliumi hit 
viszonya a Logos tanhoz « címmel, a másikat Harnaclc 
szintén berlini theol. tanár, ki »A protestantismus jelen 
állapotáról* beszélt. 

Kaftan abból indult ki, hogy a Logos-tanban levő val-
lásos motívumok fentartása az egyház ökumenikus voltá-
nak megőrzése végett a modern theologiának is feladata, 
s azon kérdésre igyekszik feleletet adni, hogy e tan tar-
talmát miképen lehetne a mai világnézlet szerint megál-
lapítani. Nézete szerint — tekintve azt, hogy annak ide-
jében a Logos-tan az akkori világ egyetemes világnézletét 
fejezte ki, ma pedig megfelelő egyetemes világnézlet nincs 
— leghelyesebb e tan sarktételét az isteni Logos-emberré 
lett a Jézus Krisztusban így formulázni: »A személyes 
Isten a Jézus Krisztusban öltött történelmi alakot«. Har-
nack arra utalt, hogy a mai protestantismus útban 
van arra felé, a hol újabb, de erőtelen katbolicismussá 
válik. Ennek tünetei a theologia elvilágiasodása és az egy-
házi orgánumokban észlelhető pápás jellegű tünetek, p. o 
a theologia megvetése, a hitvallások hangsúlyozása, az 
agenda túlbecsülése, római kath. szólamok s elnevezések 
p. o. főpásztor stb. végre a virágzó egyleti élet, a mi külön-
ben örvendetes dolog. A theologia elvilágiasodásnak Ritschi 
állotta útját, ki két tételével a vallás valódi lényegét biz-
tosan kimutatta, t. i. 1. A vallás a szívnek az Isten iránt 
való bizalomban nyilvánuló állandó hangulata ; 2. s hogy 
a protestantismusban az Istenben való bizalom a legegy-
szerűbb és legmesterkéletlenebb morállal a legbensőbben 
van egybeolvadva és összekötve. 

Mindkét előadás, de különösen a Harnacké éles tá-
madásokat vont maga után. A »Reichsbote« reámutatot t 
arra. hogy mennyire üres és absolute tartalmatlan a Har-
nack «vallás*-a s vele együtt »morál«-ja is. A theologia 
és egyház elvilágiasítására szolgáló amaz üdvtények, me-
lyeket Harnack a protestantismusban a romanismus út-
egyengetőjének tart, annyira lényeges alkatrészeit képezik 
a keresztyénségnek, hogy nélkülök keresztyénségről beszélni 
sem lehet. A brandenburgi tartományzsinat okt. 22—23. 
tartott ülésében szintén felelt Kaftánnak és Harnacknak. 
Határozati javaslatában kijelenté, hogy elvárja az egyházi 
kormánytól, hogy jövőre az államkormánynyal szemben 
nagyobb mértékben fogja érvényesíteni befolyását, és a 
theol. fakultások tanári székeit oly egyénekkel fogja be-
töltetni, kik az egyház hitelvei alapján állanak. A jelenlevő 
Kaftan hiába ajánlott egy színtelen határozati javas-
latot, mely holmi váradalmaknak adott volna kifejezést a 
tanároknak egyháziassága és kötelességérzetével szemben, 
a zsinat 94 szóval 30 ellenében a fentebbi értelemben 
határozott. A két fontos érdek ellentétét kiegyenlíteni 
sehogy sem sikerült. 

Nem is oly kis dolog ez. Egyik oldalon a tudomá-
nyos kutatás szabadsága, másikon az egyház positiv 
alapjai állnak előtérben. A két érdek csak úgy egyenlít-
hető ki, ha az egyház jövendő munkásait oly férfiak 

nevelnék, kik ép oly barátai a tudományos vizsgálódás-
nak, mint a positiv ker. hitnek; kiknek ép úgy szivükön 
fekszik a tudomány előbbvitele, mint a hit építése. A 
theol. tanárnak nemcsak »a tudományt tovább vinni*, 
hanem az egyházat is előbbre kell vinnie. Ezek a német-
országi modernek is elismerik, hogy a mai, positiv alapokon 
építő egyház munkássága folytán élet szállott a holt ortho-
doxia és sivár rationalismus által gondosan praeparált 
csontvázakba, de azért az evangelium barátait ^elvtelen 
s félszeg theologiai irány importálóinak* tartják s mert 
ezek nem hajlandók a bibliai alapokat feladva az evan-
géliumot Baur és Ritschi decoctumaival helyettesíteni, 
azért fennen hangoztatják, hogy »azon újabb irányzat, 
mely az egyházi élet fellendítésére irányzottá működését, 
nagyon is reá szorul a modern theologia szellemében 
való korrekciókra*. Pedig hát helyesebben tenné a modern 
theologia szellemének minden barátja, ha nem a »korrek-
ciókat* tartaná egyetlen feladatának, hanem kezét mun-
kára vetné s eredménynyel bizonyítaná be, hogy a mo-
dern theologia szellemében működő, az egyházi élet fel-
lendítését célzó »újabb* vagy legújabb* irányzat többet 
ér el, mint az evangéliumra építő positiv theologiai irány-
zat. Csakhogy könnyebb a »korrekciót« végezni, mint 
akár csak korrekcióra érdemes eredményt is felmutatni. 
De hát tehet arról a köszörűkő, hogy ő csak élesíteni 
tud, de vágni már nem. Azért a ki vágni akar, ne legyen 
köszörűkővé. A ki dolgozik, ha kicsi, ha nagy is az ered-
mény, de eredményt produkál; a ki pedig csak kritizál, 
annak sorsa elébb-utóbb a terméketlen fügefáéval lesz 
egyenlő. 

Egyik túlzás a másikat szüli. Ha a modern theolo-
gia szelleme csak gáncsolni valót talál a positiv theologia 
híveinek munkáiban s a fődolog a szemében a positiv 
eredmények eszközének, a Jézus Krisztusról szóló evan-
géliumnak lerombolása: ne csodálkozzék senki a másik 
túlzáson, hogy az egyházukért dolgozó férfiak a hatalom 
szavához fordulnak a tudomány fegyverei helyett. Ez nagyon 
helytelen eszköz, bár ez is célra vezet, mint a példák 
bizonyítják; De nincs is rá szükség, mert az egyház tana 
meg áll ma is szilárdul a biblia alapján, míg a modern theo-
logiát csak az Isten ama rendelkezése tartja fenn, hogy 
minden holnapból elvégre ma és a mából tegnap leszen. 
így aztán szabadon lehet a régit elvetni s az újra azt 
mondani, hogy ez »a mai hittudat«. Bizony, ha egy nap 
egy esztendeig tartana, nem hiszem, hogy akármelyik 
modern theologus kitudná mutatni a sokféle > hittudat« 
közül, hogy melyik a mai. p — f . 

IRODALOM. 
** Az u n i t á r i u s szószék cím alatt Simó János 

sepsikőrispataki lelkész szerkesztésében csinos kiállítású, 
testes kötetű egyházi beszédgyűjtemény jelent meg, melyet 
Magyarország ezeréves fennállásának emlékére az unitá-
rius lelkészek írtak. A gyűjteményt ismertetni fogjuk. Most 



csak annyit jegyzünk meg róla, hogy a 484 lapra ter-
jedő könyv ára 3 frt 20 kr., s kapható a szerkesztőnél 
Sepsikőrispatakon, u. p. Sepsi-Szentgyörgy. 

** A szentantalfai ev. ref. egyház története. 
Irta Thury Etele, vámosi lelkész. Az ezredéves ünnep 
alkalmára kiadta az egyház presbyteriuma. Pápa, 1896. 
85 lap, á ra? 

Az ezredéves ünnep nemcsak fő- és középiskoláin-
kat, de számos egyházi testületeinket is rábírta arra, hogy 
történetök kiadásával emléket emeljenek a millennáris 
esztendőnek. Ennek köszönhető a kézalatti kis monografia 
is, mely a zalamegyei Szentantalfa viszontagságos múlt-
ját és érdekes jelenét írja le Thury Etele tollával. Ez a 
sokat szenvedett község 1659-ben anyaegyház volt, de a 
kuruc háború idejében elnéptelenedett, a XVIII. század 
közepén pedig templomától, iskolájától erőszakosan meg-
fosztatott s megtört erővel a szomszéd Csicsónak lett 
társ-, illetve leányegyháza. De Mária Terézia korában is-
mét megszaporodtak a lakosai s templomot akartak építeni; 
ám hiába hivatkoztak egykori anyaegyházi jellegökre és arti-
kulált voltukra, az ellenséges indulatúhelytartó-tanácstól csak 
hosszabb herce-hurca, vizsgálatok, tanúvallatások stb. után 
József császár idejében nyertek engedélyt új templom épí-
tésére. Ezeket a gyászos küzdelmeket, a tanúkihallgatásokat 
stb. részletesen elbeszéli a szerző, valamint a lelkészek, 
tanítók névsorát s a legtöbbnek életrajzi adatait is. A 
gyülekezet jelen rajza Szentantalfát a veszprémi egyház-
megye egyik legrendezettebb gyülekezeteként tünteti fel, 
melynek egy kis vagyona is van. A füzet gondosan van 
írva, de kiállítása, különösen első részének a nyomása, 
kissé hanyag. 

** Böngérf i János i f júság i iratai. Böngérfi János, 
ez a szorgalmas és tehetséges ifjúsági író és tanár egy-
szerre három ifjúsági olvasmányt küldött be szerkesztő-
ségünkbe. 

1. Hegyeken-völgyeken által. Böngérfi János mesés 
könyve, több szines képpel, ifjú Nágel Ottó kiadása. 320 
lapos vaskos könyv. Van benne 30 gyönyörű mese. A 
mesék paedagogiai tapintattal és írói virtuozitással vannak 
kidolgozva. Böngérfi mulattatva oktát és játszva nemesít. 
Könnyedén, magyarosan, népiesen foly ajkáról a mese. 
Mintha csak Benedek Eleket, ezt a kiváló mesemondót 
olvasnók. S meséiben van temperamentum ; magyaros érzés, 
nemes erkölcs, népies zamat. A gyermekek csak úgy fal-
ják ezeket a meséket. Kis fiam nem tudja letenni a kezé-
ből. A könyv nyomása tiszta, szép jó öreg betűs, szép 
kötésű ; de a szines képek kissé silányak, csaknem mázo-
lások. Megrendelhető ifj. Nágel Ottó könyvkereskedésében 
(Budapest, Nemzeti szinház épülete). Ára nincs jelezve. 

2. Kornyáti Békés Gáspár, a nagy államférfiú, törté-
neti elbeszélés, a magyar ifjúságnak van írva, tizennégy 
csinos kép díszíti. Érdekesen és tanulságosan beszéli el 
Békésnek, ennek a tehetséges erdélyi államférfiúnak magas 
polcra emelkedését, súlyos megpróbáltatását, bukását és 
megtérését. Három szép vonását kívánjuk kiemelni e jeles 
iíjúsági olvasmánynak. Erős, hazafias érzése, tiszta erkölcsi 

szelleme és szép magyaros irálya. Melegen ajánlható a 
gyermekifjúságnak. Szép a könyv kiállítása is s megren-
delhető a kiadó Athenaeum-társaságnál (Budapest, Feren-
ciek tere 4.) díszes kötésben 1 frt 50 krért. 

3. Hűn mondák. Az ifjúság számára elbeszéli Bön-
gérfi János. Széchy Gyula és Kiss Lajos rajzaival, Pozsony-
Budapest, Stampfel Károly kiadása. 101 lap, csinos kötés-
ben, ára nincs kitéve. Ez az ifjúsági irat a dr. Szemák 
István szerkesztette »Ifjúsági könyvtár* 3. kötete gyanánt 
jelent meg. Nagyobb (12—14 éves) gyermekeknek való 
olvasmány. 23 hún monda van benne csinosan, magya-
rosan, könnyedén elbeszélve. Modor, színvonal, előadás a 
Békés Gáspáréhoz hasonló. Ezek nemcsak mulattatnak, 
hanem oktatnak. Történeti ismeretet nyújtanak, hazafias 
szellemet lehelnek s az erkölcsi érzésre is nemesítőleg 
hatnak. Böngérfiben a mulattató író és az oktató tanító 
szerencsésen egyesül a hún mondákban. Ez a könyv ís 
határozott nyereség ifjúsági irodalmunkra nézve. Jó lélek-
kel ajánljuk. 

Mind a három ifjúsági olvasmányra felhívjuk a szülők, 
nevelők és gyermekbarátok figyelmét. Pompás karácsonyi 
ajándék bármelyik a gyermek ifjúságnak. 

** Csanád című, öt felvonásos történeti színművére 
hirdet előfizetést Bzalay Károly budapesti ref. főgimná-
ziumi tanár, ki e darabjával a M. T. Akadémia Karácso-
nyi-díjára pályázott s a pályázaton figyelmet keltett. Müve 
egyike ama három pályamunkának, melyek az akadémiai 
birálat szerint »magasabb színvonalon állnak* s »gondolko-
dóbb és hivatottabb szerzőket sejtetnek*. Szalay most a 
művelt magyar közönség ítéletéhez felebbez, s 15 ív ter-
jedelmű, díszes címlappal megjelenendő művére 2 frttal 
előfizetést hirdet. Az előfizetések szerzőhöz (Budapest, 
Lónyay-utca 3. sz.), vagy Hangos Antal papirkereskedőhöz 
(Budapest, Kálvin-tér 5. sz.) küldendők. Felhívjuk rá az 
érdeklődő közönség figyelmét. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című munkából most jelent meg a 70-dik füzet, 
a melyben Gracza György Budavár ostromát mondja el 
rendkívül érdekesen, napról-napra követve az ostrom lefo-
lyását. A képek következők: Schweidl József honvéd-
tábornok. Részlet Komárom első körülzárolásából. Hollán 
Ernő honvédezredes. Budavár ostroma 1849-ben. Részlet 
Budavár ostromából. Budavár bevétele 1849. május 21-én. 
Budavár ostromához: A május 21-iki roham. Hentzi meg-
sebesülése 1849. május 21-én. Hentzi halála. Budavár 
ostrománál elfoglalt osztrák hadilobogók. Gróf Vay László 
honvédőrnagy. Ez a füzet négy ívnyi. Buda ostromáról 
egy szép és érdekes műmelléklet van hozzácsatolva. A 
szép mű a Lampel-cég kiadása. 

** »A Szalay-Baröti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténetéből* az 54-ik füzet fekszik előttünk dús képdíszé-
vel, folytatólag tárgyalván nemzeti történetünk II. és 
III. Ferdinánd királyok alatti ép oly gazdag, mint szomorú 
eseményeit egészen a linci békekötésig. A külön mümel-
lékleten kívül, mely egykorú metszet után Buda ostromát 
1686-ban ábrázolja, a füzetben következő illusztrációk 



vannak: Bethlen István, Gusz'áv Adolf. I. Rákóczy György, 
Tillv gróf, II. Ferdinánd arcképe és aláírása, Pázmány 
Péter címere, A nagyszombati kollégium, III. Ferdinánd 
király, Murány vár romjai, Wesselényi Ferenc, A linci 
béke befejező sorai Lorántffy Zsuzsánna. Draskovich János 
nádor. Lippay György, esztergomi érsek. III. Ferdinánd, 
mint német császár. IV. Ferdinánd. A becses mű a 
Lampel-fele könyvkereskedés kiadása. 

I S K O L A . 

A sárospataki főiskola köréből. A theologiai 
akadémia ifjúsága újabban lelkes körültekintéssel látott 
hozzá azon dicséretet érdemlő határozatának érvényre 
juttatásához, hogy időnként tanulmányi utakat, illetőleg a 
kollégiális összetartozás érzetének állandó fentartása és 
növelése céljából, ismerkedő látogatásokat rendez hazánk 
prot. theol. akadémiája ifjúságához. A legelső, kezdemé-
nyező kirándulásra, melyet most, tavaszszal szándékoznak 
megtenni a pataki theologusok, már nagyban megindultak 
a mozgalmak, a mennyiben csak eddig is több. mint 
100 forintot gyűjtöttek össze maguk közt a tanulmányút 
költségeinek fedezésére. A helyet illetőleg eddigelé legin-
kább Eperjes és Kolozsvár között oszlanak meg a véle-
mények. A > Sárospataki Irodalmi Kor< kiadásában meg-
jelenő »Sárospataki Lapok* életében újévtől kezdve fontos, 
lehet mondani, életbevágó mozzanat van készülőfélben A 
lapnak eddigi buzgó szerkesztője, lladácsi György theol 
tanár — a reá várakozó soknemű fontos teendők halmaza 
miatt — semmi áron sem hajlandó a szerkesztés fara-
dalmait tovább viselni, s felelős szerkesztői állásáról az 
»Irodalmi kör* legutóbbi ülésén végleg lemondott s vele 
együtt lemondott az eddigi szerkesztőtárs és a főmunka-
társ is. Most a lap nehéz helyzetben van, mert az újabb 
s a szerkesztésre esetleg alkalmas erők közül, kiket a kör 
fölkért, egyik sem hajlandó a szerkesztést elvállalni. Óhaj-
tandó, hogy az ügy újévig kedvezően dőljön el, s a kör 
megtalálhassa a maga embereit, kik mindenképen méltók 
legyenek arra, hogy az eddigi buzgó szerkesztőknek most 
üresen álló örökébe léphessenek. (i. zs. b.) 

A tanitói fizetések kiegészitése az 1893. évi 
26. t.-c. értelmében országszerte folyamatban van. Eddig 
összesen 1703 egyházi és községi tanító fizetését egészí-
tette ki az állam 300, illetőleg 400 forintra. Az 1895-ben 
és 96-ban e célra Wlassics miniszter által kiutalványo-
zott ÍÍO 1,033 frt államsegély a következőkép oszlik meg: 
384 r. katholikus tanítónak 60,223 frt 83 kr., 429 görög 
kath. tanítónak 84,430 frt 84 kr., 116 ág. evang. tanító-
nak 18,757 frt 40 kr., 460 evang. ref. tanítónak 86,754 frt 
3 kr., 2 gör. kel. szerb tanítónak 113 frt, 13 gör. kel. 
román tanítónak 2,071 frt, 27 unitárius tanítónak 9.543 frt 
50 kr., 15 izraelita tanítónak 2,254 frt, 247 községi taní-
tónak 40,875 frt 65 kr. Az államsegélyt tehát a ref. taní-
tók vették leginkább igénybe, legkevésbbé a gör. keletiek. 
Szívesen igénybe vennek ezek is szegények, ha ebben a 

fetettes egyházi hatóság mindenféle furfanggal meg nem 
akadályozná. — Végül figyelemre méltó jelenség az, hogy 
az erdélyi ág. h. evang. szász egyházból egy tanító részére 
sem kértek államsegélyt, a minek egyik oka szintén nem-
zetiségi, de a másik az, hogy ez egyház jól javadalmazott 
tanítókarából kevesen szorulnak rá az állami segítségre. 

EGYESÜLET. 
A londoni t r a k t á t u s - t á r s a s á g (Religious Tract 

Society) 1896. évi jelentése bámulatba ejtő adatokat tar-
talmaz e világraszóló társulat hatalmas tevékenységéről a 
keresztyén vallásos irodalom mezején. A társaság 215 nyel-
ven ad ki vallásos iratokat, melyekből a mult évben a 
londoni raktárakból 39.551,300, a külföldi lerakatokból 
20 millió s így összesen 59 és V2 millió könyvet és füze-
tet hozott forgalomba, ezek között 602-féle egészen új 
kiadványt. E roppant mennyiségű kiadványra csak a mult 
évben 150 ezer font sterlinget, körülbelül 3.750,000 frtot 
költött. A tár-aság minden keresztyén ország fővárosaiban 
raktárakat tart s az illető országban használt nyelvekre 
lefordíttatja kiadványait. A nem keresztyén országokban 
szórványban élő keresztyéneket ingyen vagy potom áron 
látja el vallásos könyvekkel és füzetekkel, vagy a vallásos 
iratokat terjesztő kezdetleges és gyengébb társulatokat 
pénzzel is segélyezi. Valóságos világraszóló keresztyén 
missiót teljesít s a hittérítésben hathatós támogatást nyújt 
a missió-társaságoknak. — A jelentés 84—88-ik lapjain 
a társaság Magyarországon való működéséről érdekes ada-
tok vannak felsorolva Gladischefsky K. budapesti lelkész 
közlései alapján, ki tudvalevőleg a traktátus-társaság 
magyarországi, szerbiai és romániai megbízottja. E szerint 
a Gladischefsky egész s pártájában eladatott 89 ezer trak-
tátus, miből magyar nyelvű 38 ezer, tót 6 ezer, szerb 
27 ezer, horvát 12 ezer és német 6 ezer. A jelentés ki-
emeli, hogy Magyarországon különösen a ref. és a római 
egyházban élénk tevékenység indul a vallásos iratok elő-
állítása és terjesztése mezején, melynek a buzgóbb lelké-
szek és tanítók mellett újabban a ker. ifjúsági egyesületek 
tagjai a legsikeresebb munkásai. A vallásos néplapok terén 
is határozott lendület mutatkozik hazánkban. 

A Magyarázatos Biblia érdekében a M. P. Iro 
dalmi Társaság titkára a bibliamagyarázattal foglalkozó 
tanárokhoz, lelkészekhez és más szakferfiakhoz következő 
nyilt kérelmet intézte: »A Magyar Protestáns Irodalmi 
Tarsaság választmánya, többfelől jött sürgetésnek engedve, 
f. évi nov. 17-iki ülésében elhatározta, hogy a legköze-
lebbi közgyűlésén egy olyan »Magyarázatos Biblia« készít-
tetését és kiadását indítványozza, mely tudományos ala-
pon állva, de a gyakorlati szükségeket tartva szem előtt, 
az igehirdetőknek bibliamagyarázati segédkönyvül, a bib-
liakedvelö közönségnek bibliaolvasó kalauzul, mintegy csa-
ládi bibliául szolgáljon. E célból Szász Károly dunamel-
léki püspök úr elnöklete alatt tervező bizottságot küldött 
ki, hogy az a vállalat irodalmi és pénzügyi részére javas-
latot készítsen s a dolgozótársakat felkérje. 

Ez a bizottság mindenekelőtt a készítendő munka 
természete s a részt veendő munkások munkássága felől 
akar némi előzetes tájékozást szerezni, mert azt tartja, 
hogy ily nagy vállalatot csak az összes illetékes tényezők 



hathatós közreműködésével lehet sikerre juttatni. E végből 
a tervező bizottság elnökének Szász Károly dunamelléki 
püspök úrnak nevében és megbízásából, tisztelettel felké-
rem címedet arra, hogy a »Magyarázatos Biblia* előállí-
tásában részt venni s az előállítás és kiadás módozataira 
vonatkozó véleményét és javaslatát az alábbi kérdésekre 
adandó válasz a lakjában velem 1897 január hó végéig 
közölni szíveskedjék. 

1. Milyen »Magyarázatos Biblia« volna a fenti 
célra legalkalmasabb ? a szokásos tárgyi, hittani és homi-
letikai magyarázatok az ó- és újtestamentumi részekben 
milyen arányban foglaljanak helyet ? s az isagogicai kér-
dések milyen méretben vétessenek fé l? 

2. Terjedelemre nézve lehetne-e maga a magyará-
zat pl. kétszerte, vagy háromszorta annyi, mint a Biblia 
75 ív szövege, s ekként szabhatnók-e az egész munkát 
öt negyveníves, vagy hét negyveníves kötetre ? 

3. Mely ó- vagy új-szövetségi könyvek magyarázására 
vállalkoznék címed ? mikorra készíthetné el ? s minő tisz-
teletdíjra reflektál? 

4. Az egyöntetűség kedvéért miként kellene a szer-
kesztést és a revíziót szervezni, s ki legyen a szerkesztő ? 

5. Mily úton-módon lehetne a vállalatra szükséges 
16 — 18 ezer forintot előállítani? 

Szives jóindulatát a szent ügy iránt s becses vála-
szát j anuár hónap végéig bizalommal kérve, kiváló tisz-
telettel maradok 

Budapest (IX., Pipa-u. 23.), 1896 december hóban 
kész szolgája 

S'zŐts Farkas, 
a M. P írod. Társaság titkára. 

K Ü L Ö N E É L É K . 

* I g a z o l á s u l . E Lap 47. számában megjelent cik-
kecském nem várt gyümölcsöt termett »a közügynek*. 
Ugyanis Révész Kálmán úrnak ahhoz fűzött reflexiói leg-
alább két héttel előre vitték tudásunkat , minthogy december 
6-án megtudtunk olyat, mit rendes körülmények között 
csak 15-ike után iudtunk volna meg. Igaz, hogy ez nem 
az én érdemem, hanem csupán R. K.-nak tévesnek vélt 
adatok javí tása iránt mutatott készségéé. . . Különben 
még annyit kell megjegyeznem, hogy a feltűnő «vívmány* 
szó° sajtóhiba, «iromány* helyet t ; — hogy a deficiensek 
cassájának felállítására Ssilassy László adománya adta 
meg az eszmét, s így Vay József indítványa ötletszerű 
vol t ; — hogy a debreceni 1750-iki segélyterv előttről 
Erdélyben rendszeres segélyezést tudunk a fő Consisto-
rium cassájából ; — hogy Láczai indítványa mellett a Wé-
berét nem említem, mert csak az irányult gyámintézeti 
cé lokra; — hogy a debreceni privilégium egész története, 
attól fogva, hogy a Wéberre l kötött egyezséget a Tiszán-
túl kívánságára a kerületek felbontották, egészen addig, 
míg a többi kerület a Tiszántúllal ez ügyben szakított, — 
oly jelleget hord magán, a mi a «magának kaparította meg» 
kifejezést jogossá teszi ; — végre, hogy a Láczai terve 
soha sem realizáltatott. Pokoly József. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖ 

* A r. k . l e l k é s z e k k o n g r u á j a a «R—o» szerint 
külföldön következőleg van szabályozva: Ausztriában a 
kongrua összege az egyes országok szerint külön van 
megállapítva. Bécsben a kongrua 1800 frt, a segéd-
lelkészeké 500 f r t ; ennek vidékén a rendszeresített káplá-
nokkal bíró lelkészeké 1200 frt, a többieké 1000 f r t ; a 
városokban és fürdőhelyeken 1000 frt; a káplánoké 4 0 0 f r t ; 
egvébként az egyes országok fővárosaiban 1200—1000 frt, 
a többi városokban 8 0 0 - 7 0 0 frt, falukon 6 0 0 — 4 5 0 frt 
közt váltakozik; a legkisebb segédlelkószi kongrua pedig 
250 frt . Badenben a kongrua az 1882-ik évi május 15-iki 
törvénynyel szabálvoztatván, ott az eddigi 1200 márkán 
aluli kongrua fölemeltetett 1600 m á r k á r a ; az 1200-on 
fölüli, de 1800-ra nem rugó felemeltetett 1.800-ra; az 
1800-on- fölüli, de 2200 ra föl nem menő 2200 márkára , 
de a stóla és egyéb mellékes jövedelmek számításba nem 
vétettek. A káplán-tar tásra 800 márka számíttatik. Bajor-
országban az 1872. május 2-iki rendelettel a plébánosok 
illetménye 900 frtra emeltetett a korábbi 700 frt helyett. 
Poroszországban 1872-ig a saecularizált javakon a kongrua 
400 tallér — 600 frt, a káplánoké 220 tallér = 300 frt 
és három öl fa. Flszászban az I. oszt. plébánosok kap-
nak 2 2 5 0 - 2 4 0 0 francot = 9 0 0 — 9 6 0 f r t ; a II. oszt. plé-
bánosok 1800 - 1 9 5 0 frc. = 720 - 7 8 0 fr t ; az úgynevezett 
succurusal plébánosok (adminisztrátorok) 1350—1950 frc. 

5 4 0 — 7 8 0 frt, végre a káplánok, vagy mint Német-
országban nevezik, vicariusok 600 frc. = 240 frt. 

* Az ö r m é n y ü ldözö t t k e r e s z t y é n e k iránt való 
rokonszenv ébredését Németországon a hatóság és a 
sajtó igyekszik lehűteni. Thoumaian örmény tanárnak 
megtiltották a nyilvános előadások tar tását népe szenve-
déseiről. Ő magára pedig ráfogták, hogy házában forra-
dalmi célokra sajtót rendezett be; háza és iskolája való-
ságos fegyvertár volt; kiszabadulásakor a török hatóságoknak 
tett abbeli önkénytes fogadását, hogy tovább nem izgat 
a szultán ellen, megszegte. Thoumaian bebizonyította e 
vádak alaptalanságát, mindazáltal a Kölnische Zeitung és 
a Norddeutsche Allgemeine Zeitung egyre intik a közön-
séget. hogy ne higyjenek e *perfid intrikusnak és veszélyes 
agitátornak*. Furcsa, hogy a művelt német népet így el 
tudta vakítani az előítélet a kézzelfogható tényekkel szem-
ben. Különben ebbe is a politika játszik bele, innen az 
idegenkedés. 

A D A K O Z Á S . 
A b u d a p e s t i theo l . a k a d é m i á n a k Barcza Adolf 

földbirtokos, budapesti lakos az akadémiai ifjúság részére 
az igazgató kezéhez 100, azaz száz frtot küldött pályadíjul 
a pályakérdést a tanári karral egyetértésben ekként álla-
pította meg: Mit köszönhet hazánk a protestant ismusnak 
valláserkölcsi, közművelődési és alkotmányos szempontból? 
Barcza úr hit buzgóságát és áldozat készségét a pápai theol. 
akadémiának hasonló célból küldött száz frt adománya s 
a budapesti református egyesületek iránt több ízben tanú-
sított bőkezűsége is bizonyítja. 

A l e l k é s z á r v á k s z e r e t e t h á z á r a Poór József alsó-
baranya-bácsi egyházmegyei pénztárnok úrtól 11 frt 40 krt 
kaptunk, melyet az egyházmegye lelkészei adtak e célra. 
Takarékpénztárba helyeztük. Szerk. 

VNYOMDÁJA BUDAPBSTRN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX. kertilet, Pipa-utca 23. szám, h o v i a kéziratok 

c i m z e n d ö k . 

Kiadó-h iva ta l : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á a z e l ö f i z . és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
E15fliet<ii ára t 

Félévre! 4 frt SO kr / egéss évrt: 9 frt. 
Egyes sutom Ara 90 kr. 

Felhívás előfizetésre. 
Az 1897-ik évre, L a p u n k 40-ik évfolyamára 

h i r d e t ü n k előfizetést. Azon a vezérnyomon hala-
dunk jövőre is, melyet eddig köve t tünk s melyet 
most 39 éve ekként fejezett ki az első előfize-
tési fe lhívás: 

»Az alap, melyre ép í tenünk kell, Jézus Krisz-
tus, az ember i ség Megváltója. A szere te tben mun-
kás hitet, a hol hiányzik, felébreszteni , a hol 
meghanyat lo t t , megerős í teni s ez által az egy-
háza t minden viszonyaiban ú j jászüle tésre segí-
teni : az a végcél, ez a főfeladat. S minthogy 
főhi te lvünk szer int h iendőink és teendőink egye-
düli z s inórmér téke az Is ten igéje: az egyház épí tése 
körüli t eendőkben is egyedül ezt veszszük irány-
adóul« (Prot. Egyh. és Isk. Lap 1858. évf. 1. sz.). 

Ezt a reformációi vezérelvet ú j í to t tuk meg 
most ki lencedik éve, mikor e Lap tu la jdonjogá t 
és szerkesz tésé t á tve t tük s a lefolyt nyolc év 
alat t ebben a szel lemben igyekeztünk anyaszent -
egyházunka t a n e k ü n k adato t t erő és t ehe t ség 
m é r t é k e szer int belsőleg és külsőleg építeni . 
I s t ennek k íván tunk szolgálni és nem emberek-
nek ; e lvekér t és e szmékér t küzdö t tünk s nem 
személyekér t s személyek ellen. Anyaszentegy-
h á z u n k n a k az evangél iumból és az evangél ium-
mal való új jászületését , ezt az igaz ós he lyes 
evangelizációt sü rge t tük eddig s fogjuk sürge tn i 
jövőre is. 

A mege rnyed t keresz tyén hit regenerác ió-
ja ra , a meglazul t p ro t e s t áns ön tuda t e rős í tésére 
törekszünk. E nagy célhoz, ez e rős munkához 
Is ten örök evangél iumából mer í tünk hitet, bizal-
ma t és erőt. Ez az evangel izáció helyes ér te lme. 
Evange l iumi hi te t és e rő t oltani az egyházba, 
melyet hi tközöny ós erkölcsi l ankadás sorvaszt 
belülről, s hi te t lenség, vakhi t és szek táskodás 
os t romol kívülről. Evangel iumi lelket önteni az 
iskolába, melyet megtévedt korszel lem s divatos 
álbölcsesség az Isten igéje emlőiről s az anya-

szentegyház testéről leszakítani törekszik. Evan-
gél iumi erőkkel fr issí teni fel a családi életet , 
melyről a keresztyén ízt és je l leget századvégi 
léha erkölcsök kezdik letörölni. Evangel iumi esz-
mékkel nemesí teni a tá rsada lmat , melyből a pénz 
ós a s iker vak bálvanyozása ki kezdi ölni a ma-
g a s a b b r a vívó szenvedelmet . 

Ezt a belső egyházópítő tevékenysége t pár-
huzamosan kell fo ly ta tnunk az egyház külső épí-
tésével. Mert a Kr isz tus magyarországi egyháza 
külsőleg is sok tek in te tben szervezet len ós erő-
telen. Az ol tár szolgái nagy részben nyomorog-
nak, szárnyaszeget ten bús lakodnak, csüggede t ten 
tek in tenek a bo rús jövőjükbe. A lelkészi succres-
cent ia hova- tovább gyengül minőségben ós ag-
gasztólag fogy számban. A nép egy helyen a 
rogyásig túl van terhelve, másu t t alig vesz részt 
egyháza fen ta r tásában . Az új r end kímélet lenül 
tá r ja föl és mutoga t j a egyházi gyöngesógeinket , 
belső és külső baja inkat . Ezt nem szabad sokáig 
té t lenül néznünk . Hazánkban a p ro te s t an t i smus 
egyházi v i rágzása a magya r faj és magya r nem-
zet é le tkérdése is. Minden követ meg kell mozdí-
t anunk , hogy ezt e l ismerje a nemzet törvény-
hozása s az e lmérgesedni kezdő bajt gyógyítani 
segí tsen az ország ko rmánya is. 

A fődolog azonban, hogy mi magunk tegyünk 
kezet a munká ra . Az egyház belső e rők re épül t 
s azokból táplálkozó in tézmény. Ha ezek az er-
kölcsi erők meglazulnak, vagy épen megszakad-
nak, külső ha ta lom nem segí thet ra j tok. Azér t 
sz ivünkbe vésve az apostol in tését : »vegyük fel 
az I s tennek minden fegyverét , hogy el lentál lhas-
sunk e veszedelmes időben és mindeneke t elvé-
gezvén, megá l lhassunk« (Ef. 6 : 13). 

Ily szel lemben folytatandó m u n k á s s á g u n k -
hoz bizalommal k é r ü n k a közönségtől anyagi 
ós erkölcsi, munka tá r sa ink tó l szellemi támogatás t , 
a kegyelem Is tenétől erőt és segedelmet . 

Budapes t , 1896. december hóban. 
Szöts Farkas, 

tulajdonos és felelős szerkesztő. 
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Karácsony ünnepére. 
— Pátensül az ünnepi legátusoknak. — 

Légy üdvözölve, szent karácsony, a megtes-
tesülés magasz tos ünnepe . A mennyország meg-
nyi la tkozásának, az örök vi lágosság kibocsátásá-
nak, az Ige megtes tesü lésének : Jézus Krisz tus 
szüle tésének dicső évfordulója. 

Mikor e lérkezet t az idők te l jessége . . . Tes t té 
lőn ós közöt tünk lakozók az Ige. Megtestesült 
az örök kegyelem. Megvalósult az isteni szere-
tet. Alá szállott a mennyei világosság. Megszüle-
te t t a világ Üdvözítője. Dicsőitésóre megzendül t 
az angyalok k a r a : Dicsőség a magasságban . Imá-
dásá ra t é rd re hullt az ember i bölcseség, hogy 
az ls ten- í iának t isztességet tegyen. 

Ám a világ, bűntől e lvakulva, nem i smer te 
föl Megtartóját . Közöttük fénylett örök világos-
sága, de a vakság söté tsége nem fogadta be. Az 
övéi közé jöt t a Messiás, de ezek csúfosan meg-
tagadták . T u d o m á n y á t megvete t ték , földi tes té t 
el-megöltók, taní tványai t elűzték. 

Csak egy kis csapa t hit t benne, csak ezek 
fogadták őt be. Meg- s belát ták dicsőségét, felis-
mer ték is tenséget . Es a kik bevet ték hittel, meg-
te lének szent erőkkel . Le ikökbe Lélek költözött, 
kegyelmet vőnek kegye lmér t ; elméjök megvilá-
gosult ós szívok felmagasztosult . Mennyből üdvöt 
mer í te t tek , mindnyá jan új jászület tek, nem a test-
ből, nem a vérből, hanem tűztől s Szentlélek-
től. Uj oltások, t e remtmények , Isten gyermeki 
levének. Éltek többé nem ők maguk, élt bennök 
a Jézus Krisztus . 

Va jha mi is ekkén t tennénk, Isten gyer-
mekivé lennénk, Krisztussal így egyesülnénk. 
Benne híve, bele oltva, hittel vele összeforrva, 
le lkeinket megta r t anánk , üdvünke t biztosí tanánk. 
Lennénk 0 égi haj tása , szent le lkének sa r jadása , 
I s tennek földi családja, kiket szere te t fűz össze 
s kr isztusi hit köteléke mennybe vonna, neme-
sítne, föld bajától mentes í tne , ég j avában rósze-
sí tne! 

Jövel azért, d rága Jézus, szüless meg mi 
sz ivünkben is. Légy mi ál landó vendégünk , hit 
s szere te tben vezérünk. Szent je lenlé ted á ldása 
boldogítsa lelkeinket , hassa át egész é l tünket , 
szentel je tö rekvésünket . I s teni erőcl ha ta lma ú j 
szivet, lelket t e remtsen s élet for rásá t fakasz-
szon, bennünk , földi gyermekidben , gyarló te remt-
ménye idben! 

Üdvözlégy há t szent karácsony , az isteni 
kegyelem és szerete t nagy ünnepe . Üdvözlégy 
óh Jézus, vi lág megváltója, lelkek megtar tója . 
Szivünket töltsd be szent hittel, e lménket vilá-
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gossággal, l e lkünket szereteteddel , hogy a mennyei 
sereggel mi is v idáman zenghessük szent kará-
csony ü n n e p é b e n : Dicsőség legyen Is tennek, 
békesség szálljon a földre s emberekhez jóakara t ! 

Ennek a karácsonyi evangé l iumnak h i rde-
tésére bocsát juk ki ura t , bizalommal 
a jánlva őt a gyülekezetek pász tora inak ós min-
den tagja inak m u n k á s szere te tébe . 

Budapes t , 1896. december hóban 

Szőts Farkas, 
theologiai igazgató-tanár. 

A M. P. Irodalmi Társaság újabb 
könyvsorozata. 

I rodalmi T á r s a s á g u n k havi folyóiratával 
(»Pro tes t áns Szemlecc) ós könyvkiadványaival (az 
úgynevezet t monográf iákkal) a p ro te s t an t i smus 
tudományos é rdekei t k ivánja szolgálni, s Szem-
léjének eddig megje lent nyolc évfolyamában és 
k iadványainak eddigi nyolc köte tében m á r is figye-
lemremél tó munkásságo t fej tet t ki a mi meddő 
egyházi i roda lmunkban . Nem nagy, de t isztessé-
ges s iker re h ivatkozhat ik működésének eddig 
lefolyt nyolc esz tendejében. 

Az sem megve tendő e redmény, mit a tá r -
saság a népies val láserkölcsi i rodalom te rén fel-
muta tha t . »Koszorú® című füzet -sorozatában há-
rom óv alat t 30 nép i ra tká t bocsátot t közre, 
melyeknek előál l í tásában nagy segí t ségére volt 
a t á r saságnak Hegedűs Sándor országgyűlési kép-
viselő, ki a há rom év lefolyása alat t közel más-
félezer f r tot áldozott e val lásos füzetkékre . 

Most a t á r s a s á g igazgató-válasz tmánya egy 
h a r m a d i k könyvsorozat megindí tásá t ha tá roz ta 
el. Lelki é r t e lemben vet t Házi kincstárt a k a r a 
keresz tyén családok számára juttatni , hitbeli gya-
r apodásunk és erkölcsi nemes í t é sünk előmozdí-
tása végett. Hiterősí tő és e rkölcsnemesí tő könyv-
sorozat a k a r ez lenni, mely a művel t közönség 
lelki é le tének szi lárdí tására, keresz tyénsógének 
mélyítésére, emelésé re kiván hatni . 

Ezzel t ehá t egy h a r m a d i k mezőre ter jeszt i 
ki f igyelmét a M. P. I. Társaság . Folyóirata, mo-
nográfiái inkább a tudósoknak valók, a tudo-
mányt művel ik és ter jeszt ik. Koszorú-füzeteivel 
a nép val láserkölcsi szükségei t szolgálja. »Házi 
Kincs tá r«-ában a művel t keresz tyének, férf iak 
és nők, h i té le tére kiván eszméltetőleg, t e rméke-
nyítőleg, erősí tőleg hatni. 

íme, az ú j könyvsorozat rövid prospectusa , 
a mint a P r o t Szemlében megje len t : 



F e l h i v á s e l ő f i z e t é s r e . 

Magyar Protestáns Irodalmi Társaságunk immár 
8-ik éve mííködik az evangéliumi keresztyén irodalom 
felvirágoztatásán, mit részint tudományos havi folyóirata 
(»Protestáns Szemle*, eddig 8 évf.) és tudományos könyv-
kiadványai (eddig 8 kötet), részint népies vallásos füzet-
kék (»Koszorú*, eddig 30 füzet) közrebocsátása által 
igyekszik a neki adatott erő mértéke szerint elérni. Mind-
ezeket a kiadványokat évi tagdíj fejében szoktuk a tagok-
nak megküldeni. 

Most azonban többoldalú irodalmi szükségeink s a 
változott idők növekvő igényei a r ra az elhatározásra bírták 
Társaságunk igazgató-választmányát, hogy eddigi kiadvá-
nyai mellé egy ú jabb sorozatot csatoljon, melyben » H á z i 
Kincstár* közös cím alatt oly hiterősítő és hitvédő ke-
resztyén könyveket bocsásson ki, melyek a művelt közön-
ség igényeit is kielégítsék. E könyvsorozat, melyben éven-
ként legalább egy-egy munka jelennék meg, főként azt 
tar t ja szem előtt, hogy az evangéliumi keresztyén hitéletet 
szilárdítsa, a keresztyén erkölcsiséget nemesítse s a nagy-
számú hitsorvasztó és erkölcslazító századvégi irodalmi 
termékek romboló hatását a krisztusi keresztyénség nemes 
erőivel ellensúlyozza. 

E nagvjövőjü könyvsorozat első kötetéül Szász 
Károly dunamelléki püspök úrnak Miller után angolból átdol-
gozott kitűnő müvét voltunk szerencsések megnyerni, mely 

C S E N D E S Ó R Á K 

(Silent Times) 

cím alatt Tompa Mihály >Olajág*-ához hasonló gyönyörű 
vallásos elmélkedéseket és keresztyén tanításokat tartal-
maz, erőteljes evangéliumi szellemben és színdús költői 
nyelvezetben. Tartalma mindenekelőtt Krisztussal való tár-
salkodásunk és egyesülésünk, családi bensőségünk és vi-
szonyaink, keresztyéni szeretetből folyó jótékonyság s köl-
csönös támogatás és segély, a magunk i rányában való 
önbírálat s a nemes elhatározások — egyszóval hitbeli 
gyarapodásunk s erkölcsi életünk magasabb feladatai 
körül forog. 

A » H á z i Kincstár« I-ső kötetéül szánt »Csendes 
Órák* nem társasági tagdíj fejében, hanem külön előfize-
tés mellett jelenik meg, minthogy Társaságunk anyagi ereje 
ú jabb kiadvány-sorozatot nem bírna meg. De biszszük, 
hogy vállalatunkat mind a Társaság tagjai, mind á ta lában 
a művelt keresztyén közönség buzgón felkarolják, mert 
meg vagyunk győződve róla, hogy az ily hiterősítő keresz-
tyén iratok hézagot pótolnak i rodalmunkban s régen erzett 
szükséget elégítenek ki. Sa jnosan tapasztaljuk, hogy egy 
pár szép imakönyvön kívül ünnepi, név- és születésnapi 
s konfirmációi ajándékul vagy emlékül alig tudunk mit 
a jánlani műveltjeink lelki épülésére. Különösen a művelt 
keresztyén nők támogatását kérjük e vállalatunkhoz, melybe 
a külföldi és hazai keresztyén írók vallásos remekeit sze-

retnénk a családok igazi lelki és házi kincstárául idővel 
összegyűjtögetni. 

A »Csendes Órák«, ha kellő számú előfizető jelent-
kezik, 1897. szeptemberében íog megjelenni, mintegy 12—13 
ívnyi terjedelemben, kétféle csinos kiállításban és kötésben. 
Egyszerűbb papiroson nyomott csinos kötésű példány ára 
1 frt; finom velinpapiron nyomva és díszes kötésben 2 frt. 
Az előfizetési pénzek az 1897. évi április végéig posta-
utalványon Hornyánszky Viktor úrhoz, Társaságunk főbi-
zományosához, Budapestre (Akadémia bérháza) küldendők. 

A M. T. Irodalmi Társaság igazgató-választmányá-
nak 1896. november 17-iki üléséből. 

Budapest, 1896. december havában. 

Gyurátz Ferencz, Hegedűs Sándor, 
ev. püspök, elnök. orsz. képviselő, másodelnök. 

Szőts Farkas, 
theologiai tanár, titkár. 

M i n t e f e l h í v á s b ó l l á t h a t ó , a » I I á z i K i n c s -
t á r a a z e g y h á z i i r o d a l o m n a k e g y e g é s z e n ú j á g á t 
f o g j a m ű v e l n i . A k e r e s z t y é n c s a l á d o k v a l l á s o s 
k ö n y v t á r a a k a r l e n n i . H i t ó b r e s z t ő , h i t s z i l á r d í t ó , 
h i t v ó d ő o l v a s m á n y o k g y ű j t e m é n y e , m e l y e t m i n d e n 
m ű v e l t k e r e s z t y é n l e l k i é p ü l é s s e l o l v a s h a s s o n . 

Mi n a g y o n s z e r e n c s é s g o n d o l a t n a k t a r t j u k 
a » H á z i K i n c s t á r a m e g i n d í t á s á t . T a p a s z t a l a t b ó l 
m o n d h a t j u k , h o g y é g e t ő s z ü k s é g v a n i l y e n m ű -
v e k r e . A r ó m a i e g y h á z e g é s z ö z ö n é v é l á r a s z t j a 
el h í v e i t a h i t b u z g a l m i m ű v e k n e k . E v a n g é l i u m i 
e g y h á z u n k s i r a l m a s a n s z e g é n y a z e v a n g é l i u m i 
k e r e s z t y é n k ö n y v e k b e n . K o n f i r m á l t i f j a i n k n a k é s 
l á n y a i n k n a k , m ű v e l t k e r e s z t y é n c s a l á d j a i n k n a k 
l e l k i é p í t ő ü l a B i b l i á n s e g y p á r i m a k ö n y v ö n 
k í v ü l n e m t u d u n k m i t k e z ö k b e aclni . 

J ó k e z d e t n e k t a r t j u k , h o g y a k ö n y v s o r o z a t 
e l s ő k ö t e t é b e n a Szász Károly v a l l á s o s é s k ö l t ő i 
i h l e t e s z ó l a l m e g . V a j h a k ö v e t n é k ő t a »ITázi 
K i n c s t á r a - b a n a B a k s a y a k , F e j e s e k , S z a b o l c s k á k 
s t ö b b m á s v a l l á s o s í r ó i n k . Mi ly g a z d a g k i n c s -
t á r á t l e h e t n e í g y ö s s z e h o r d a n i a k e r e s z t y é n h i t -
é s e r k ö l c s i é l e t n e k ! 

Ü d v ö z ö l j ü k a » H á z i K i n c s t á r « - t s k í v á n j u k , 
h o g y t e s t b e n ós l é l e k b e n m i n é l e r ő s e b b v á l l a -
l a t a l e g y e n e v a n g é l i u m i k e r e s z t y é n i r o d a l m u n k -
n a k s a z e n n e k e l ő b b v i t e l ó n f á r a d o z ó M a g y a r 
P r o t e s t á n s I r o d a l m i T á r s a s á g n a k . V a j h a s i k e r ü l n e 
m i n é l n a g y o b b s z á m á t m a g a k ö r é v o n n i a a n n a k 
a m ű v e l t k ö z é p o s z t á l y n a k , m e l y e d d i g v a g y n e m 
i s v e t t t u d o m á s t r ó l a , v a g y k ö z ö n y ö s e n n é z t e 
a z t a n e m e s é s n a g y o b b m é l t á n y l á s r a é r d e m e s 
t ö r e k v é s t , m e l y e t a m a g y a r p r o t e s t a n t i s m u s 
j o b b j a i n e m z e t ü n k v a l l á s e r k ö l c s i e s z m é l t e t é s e é s 
e m e l é s e é r d e k é b e n i r o d a l m i l a g k i f e j t e n e k ! 

B. 0. 



F e l v i l á g o s í t á s o k . 

A »Protestáns Közlöny« szerkesztőjének, egyik — 
Biblicus álnév alá rejtőző — munkatársának, György 
László péceli reform, lelkésznek s mindazoknak, a kiket 
illet, néhány felvilágosítással tartozom. 

A »Prot. Közlöny« szerkesztője elmondván minap, 
hogy a kolozsváriak Budapestről kapták a vallásos esté-
Iveket, ifj. egyletet, Hajnalt és Óramutatót, a feletti aggo-
dalmának ad kifejezést, hogy most már majd az orgona-
hangversenyeket is beviszik Kolozsvárra. Úgy látszik, az 
orgona-hangversenyek főelőmozdítójának a Hajnal meg 
az Óramutató szerkesztőjét tekinti. Legyen szives tehát 
tudomásul venni, hogy az orgona-hangversenyeket nem 
én rendezem s azok rendezéseért épen azért a felelősséget 
el nem vállalhatom. 

»Biblicus« úr az én theologiámat félszegnek és elv-
telennek tartja. Sajnálom! Mert én azt a theologiát hir-
detem, a melyet Jézus és az ő apostolai hirdettek. Viszont 
»Biblicus* úr attól fél, hogy a magyarázatos biblia fő-
szerkesztését reám bízzák. Sohase féljen. Az irodalmi 
társaság talál majd nálam alkalmasabb embert is. Ter-
mészetesen ha az irodalmi társaság a szerkesztést olyan 
emberekre bízná, a minő »Biblicus« úr, a ki a Szentírás 
némely könyveit >Jövő század regényeinek* declarálja: 
hát senki sem veheti el tőlem a jogot, hogy tudományos, 
de egyúttal a Szentírás becsmérlésétől ment magyaráza-
tokat bocsáthassak lelkésztársaim rendelkezésére. 

György László, t. lelkésztársamnak különösen az 
»Evangéliumi Szövetség* ügyében kell felvilágosítást ad-
nom. Az ^Evangéliumi Szövetség* még nem egyesület, 
hanem egyesület létrejöttét előkészítő bizottság s épen 
ezért alapszabályait sehol be nem mutathatta. Ha majd 
egyesület lesz belőle, akkor alapszabályait bemutatja a 
belügyminiszternek s e tekintetben követi az irodalmi 
társaság, a prot. árvaegylet s a Lorántffy Zsuzsánna-egylet 
példáját. 

Ezek az egyletek is evangéliumi s nem kizárólag 
református alapon állván, alapszabályaikat egyházi ható-
ság elé nem terjeszthették. (Mellesleg mondva, úgy-e bár a 
prot. árvaegylet nem pelengérre állítása azoknak, a kik 
tagjai nem lettek s nem azt jelenti, hogy más az árvák-
kal nem törődik. Tehát az ev. szövetség, melynek lelkész-
tagjai is vannak, sem állít pelengérre senkit.) A mit 
egyébként György László tisztelt barátom az »Új Óra-
mutató «-ról mondott, azért fogadja őszinte köszöne-
temet. Furcsa dolognak tartom ugyan, hogy ő az Új 
Óramutatót a Helvét Hitvallás alapján bírálja, dacára an-
nak, hogy az Óramutató úgy a Helvét mint az Ágostai 
Hitvallás barátait a közös nagy ellenségek, a bün, a vak-
hit, a hitetlenség ellen egyesíteni aka r j a : de hát nem 
akarok t. barátommal polemizálni. Épen azért bírálatára 
csak néhány — helyreigazító — megjegyzést teszek. Úgy 
tüntet fel engem t. barátom, mintha én a lelkészeket tá-
madnám meg a dohányzásért, kártyázásért, tánczmulatsá-
gokban való részvételért. Nos, hát a dohányt épen csak 

incidentaliter említettem, hogy az is külföldről jött, hát 
az ellen miért nem agitálnak úgy, mint a belmisszió 
ellen? A kártyázás s a kivilágos kivirradtig való mula-
tozás ellen kikeltem s ki is fogok kelni, de én az Óra-
mutatót nemcsak a lelkészeknek írtam ; kár volt t. bará-
tomnak ezt úgy magára vennie. Kikeltem pedig e dolgok 
ellen ép XVI. és XVII. századbeli szigorúbb erkölcsi tuda-
tunk szellemében s bár erősen meg vagyok győződve, hogy 
mások még szorosabb összeköttetésben állanak Istennel, 
mint én, de nem hiszem, hogy az Istennel való erősebb 
közösség ismertető jegyei közé a kártyázás és éjjelezés 
is odatartoznék. Ha pedig a kártyázás olyan adiapboron 
dolog, hát miért tiltják el e kedves szórakozástól a theo-
logusokat ? Abban is téved t. barátom, hogy csak azok 
a gonosz baptisták olyan nagy bűnösök. Nézze meg csak 
a theol. ismeretek tára legutóbbi füzetét. Beform. lelkész 
(Zoványi J.) szerkeszti e tárt s ref. lelkésztől, Rácz Kál-
mántól hoz e tár VIII. füzete a Jézusról egy oly cikket, 
mely egyértelmű az értünk megfeszített és feltámadott 
isteni Krisztusnak, egyházunk örök alapjának megtaga-
dásával. Nagyon bűnös a szerző és kiadó, de nagyon 
bűnösök azok is (sok ref. lelkész van köztük), a kik e 
vállalatot támogatják s mindazok, a kik az Istennek csuda 
szeretetét semmibe sem veszik. (Természetesen elismerem, 
hogy mi, az Ev. szövetség tagjai is bűnösök vagyunk, mert 
mi meg e szeretet meghálálására keveset teszünk.) Nagy 
bűnösök azok is, a kik mi bennünk a baptizmus és pie-
tizmus szálkáit keresik s behunyják a szemeiket, a mikor 
a hitetlenség gerendája egyházunk roskatag épületét vég-
veszélylyel fenyegeti. Ezt majd t. barátom is be fogja 
látni. Látni fogja, hogy azok, a kik cikkének első részét 
helyeslik, azok a cikke második részében ajánlottakat 
nem fogják — teljes odaadással és lelkesedéssel megcsi-
nálni. E csalódások fogják meggyőzni arról, hogy az egy-
házat sok bajaiból erasmusi szerekkel kisegíteni nem 
lehet. Szabó Aladár. 

Az evangeliumi hit világmeggyőző 
erejéről. 

A szellemi életben a szükséges haladáson kívül, a 
mely annak elevenségét mutatja, szükség van még egy 
állandó tényezőre, melyet ismétlésnek nevezhetünk. Leg-
jobban tudja ezt az, a ki valaha oktatással foglalkozott. Ha 
a tanításban új igazságokra akarunk áttérni, előbb a meg-
levők biztonságáról kell gondoskodnunk, és épen itt érvé-
nyesül legjobban a tanító mesteri keze. Az ismétlés való-
ban erkölcsi erény azon fegyelemnél és erőnél fogva, 
melyet igényel. Ez nemcsak az iskolára vonatkozik, hanem 
tágabb értelemben az egész szellemi életre is. Bár a szel-
lemi érettség bizonyos fokán az, a mit egyszer elsajátí-
tottunk, saját súlyánál fogva belenyomul az elmébe, és 
annak megőrzésére fölösleges különös intézkedéseket tenni; 
de azért a tudományos és a politikai élet történelme szám-
talan példával bizonyítja, hogy az új dolgok melletti égő 
rajongásnál a már rég meglevőnek hálás méltatása, a tör-
téneti érdemek igazságos elismerése, az új részeknek a 
fennálló egészhez való kapcsolása minden ügynek rendkí-
vül hasznára van. Az egyesek életéből is számtalan pél-



dát hozhatnánk fel erre. Valamely jelenség széptani vagy 
erkölcsi megítélésénél mily nehéz volna a felfogásban az 
első benyomást és a döntő szempontokat az emlékezet-
ben megtartani, mikor a részletek halmaza tekintetünket 
elhomályosítani, gondolatmenetünket szétdarabolni képes. 
Es végül az ismétlés fogalmában minden tudós, művész, 
politikus, sőt minden jellemes gondolkodó számára jó rész-
ben rejlik az, a mit aztán összefoglalt egységnek, össze-
gyűjtött erőnek, rendszeres kikerekítésnek és megragadó 
összehatásnak nevezünk. 

így van ez a vallással is. Itt is mindenki elképzel-
het oly időt és órát, melyben csupán a tiszta ismétlés 
szerezheti meg a lélek nyugalmát. Az Úr lelke, ez a leg-
hűségesebb tanító, gondoskodik arról, hogy ha növekszik 
is bennünk az elszántság a Jézus Krisztus követésére, ha 
mindjobban bele is mélyedünk a keresztyén világosságba, 
ha gyarapodik is keresztyén tetterőnk és határozottságunk, 
elménkben mégis mindenkor visszatérjünk az elemekhez, 
gyermekekkel iskolába menjünk, gyermekes egyszerűséggel 
ismételgessünk; és megdönthetetlen igazság, hogy a ki az 
Istent szereti, annak minden dolog javára válik. 

Most azt kérdezhetné a t. olvasó, hogy hát minek 
mondom el mindezt. Erre azt felelem: azért, mert az 
evangeliümi igazság világmeggyőző ereje, a miről most 
szólni akarok, szintén csak nagy ismétlés. Ismétlés I. János 
5.-ből: »Az a diadalom, mely meggyőzte a világot, tudni-
illik a mi hitünk* ; ismétlés Luther dr.-ból: »A keresz-
tyén ember minden dolognak teljesen szabad ura és sen-
kinek sincsen alávetve«; ismétlés továbbá az Evangeliumi 
Szövetség alapvető programmjából, melynek első, 1887. 
jan. 15 én kiadott felhívásában e szép vallomás foglalta-
tik : »Nem félünk az ellenségtől. Űrünk Jézus Krisztus, 
az egyház egyedüli feje, ül a kormányon. Az Ő szaba-
dító és üdvözítő igazságának szava a mi kardunk és paj-
zsunk, és hitünk benne a diadal, mely a világot meg-
győzte*. Ebből következik, hogy midőn most feladatomat 
teljesíteni akarom, tulajdonképen három forrásra kell is-
métlőleg visszatérnem: az evangelium velejére, a reform, 
keresztyénség őselemeire és az Ev. Szöv. munkásságának 
alapjára. 

I. 
A világ meggyőzésére régtől fogva a római egyház 

tartotta magát kiválóan hivatva. Hogy mit ért ez alatt, 
tudjuk : meggyőz, hogy elnyomjon. A régi római imperum 
hagyománya kisértgeti. Végső célja az egész emberiség 
egybefogása valamely csalatkozhatatlan fő parancsnoksága 
alá, kinek hivatala hasonló a szintén isteni mellékneveket 
használó római Cásarok méltóságához. S ha végiglapoz-
zuk a gondosan és terjedelmesen űzött pápás térítő iro-
dalmat, melynek silány füzeteit állítólagosán áttért pro-
testánsok szerzették, itt is főérvül azt a fenséges fegyel-
met hangoztatják, mely magába foglalja a pápás világot, 
ellentétben a protestantismus szétdaraboltságával. Például 
előttem fekszik egy ily című röpirat : »Mi vonz engem 
Rómába?« Es a végső szakasz címében ez reá a felelet: 
»Egy akol és egy pásztor* (Ján. 10.). Különben a pápa 
egyik újabb encyclikája újból megmutatta, hogy mily 
csábítóan alkalmazzák a világuralom álmát, de egyszers-
mind arra is megtanít, ezen álmodott világegységnek mi 
volna az ára ? Többek közt ez olvasható benne: »Az egyház 
alapítója, Jézus Krisztus, a keresztyén hivők igazi egy-
ségét akarta és parancsolta; azt, mely a hit és kormányzat 
egységében áll*. Ebből azt tanuljuk, hogy a hit és kor-
mányzat egysége egymásból folyó fogalmak, miután azon-
ban a kettő közül az utóbbi könnyebben valósítható, azért 
az egységes kormányzat az egységes hitnek eszköze. Kor-
mányzat csak úgy lehetséges, ha hatalom van a lelkek 

felett, ezt meg ismét a test feletti hatalom feltételezi: s így 
az egész okoskodás eredménye az : a római püspök jósága 
által széthintett rózsalevelek közt hitet és lelkiismeretet 
véresre tépő zsarnokság tövisei nyúlnak ki. E népboldo-
gító kegyes igyekezetre csak azt kell felelni: >Akkor fé-
lünk leginkább a Danaoktól, mikor ajándékot hoznak*. 

Róma értelmében a világ meggyőzése semmi egyéb, 
mint az emberiség fegyelmezése technikai eszközökkel és 
minden uralomra törekvő kormányzat kíméletlen erősza-
koskodásával. Tapasztalati tény, hogy a világ meggyőzé-
sének ily módja annál nagyobb elvilágiasodásra vezet, s 
ez által e rendszer önmagát ítéli el. Ritschl, midőn a szer-
zetek alapítása történetét tárgyalja, VII. Gergely reform-
kisérleteiről meggyőzően bebizonyítja, hogy a középkori 
egyház ama törekvése, hogy a világot, mint kincssóvár-
gást, élvvágyat, a testnek és minden földinek szeretetét 
a papság köréből száműzze, egy benső szükség folytán 
épen ellenkező eredményt szült. Oly egyház, mely az Isten-
országának földön látható alakjához ragaszkdik, s célja 
ennélfogva az uralkodás, sohasem közelítheti meg az Ur 
lelkét, a ki nem akarta, hogy szolgálják, mert az Ő országa 
nem e világból való 

Az ellentétes oldalon persze megbotránkoznak, ha 
újjal mutatunk a római hamis elvek sebeire. Elferdítéssel 
vádolnak és célzatos túlzást hánynak szemünkre. A római 
egyház egyetlen célja, szerintök, a lelkek üdve és a népek 
boldogsága. Kevélyen kihívják a század ítéletét, hogy a 
római módszer jó gyümölcsei nem a fa jóságát bizonyít-
j ák -e? Nem győzi-e le Róma szemlátomást a világot? 
Nem akadnak-e »elfogulatlan* protestánsok, kik bevallják, 
hogy a jelenkor szellemi harcának viharos áramlataiban 
Péter sziklája az egyedüli szilárd támpont? Az ultramon-
tán szerénység a szellemi élet minden terén magának 
tulajdonítja a vezetést. Épen úgy tesz, mint egykor a 
stoikusok, kik szintén azt mondogatták önmagukról, hogy 
közülök kerülnek ki a legjobb államférfiak, tudósok csu-
pán jó elveik miatt. Ám nézzünk csak jobban szemébe e 
dagadó önérzetnek. Itt van a társadalmi kérdés, melynek 
megoldására a római egyház magát kiválóan hivatottnak 
ta r t ja ; itt van a bölcsészeti és történeti kutatás Aquinoi 
Tamástól Janssenig képviselve, melylyel a bámuló világnak 
imponálni akarnak; végre a pápa vékony kis költői láng-
ját lumen mundinak magasztalják. Ez alkalommal nem 
akarok mindezek részletes cáfolatába bocsátkozni, csupán 
csak egy szempont kiemelése által kívánom bizalmatlan-
ságunkat indokolni Róma állítólagos áldásaival szemben. 

A protestáns egyház oly köreiben, hol a sociális 
kérdés iránt lelkesednek, gyakran emlegették azt a nézetet, 
hogy a socialis kérdés mellett egyelőre minden más kér-
dés mellőztessék, és okosabb volna a különböző keresz-
tyén felekezetek egymás ellen ingerlése helyett, egyesült 
erővel a socialismus leverésére indulnunk. Ebben a nézet-
ben van egy kis magja az igazságnak, t. i. az apostol 
szava: »Használjátok fel az időt, mert gonosz idő van*. 
Minden kornak megvannak a maga sajátos feladatai és 
készséggel elismerjük, hogy a mienknek feladata társa-
dalmi. Azonban vegyük tekintetbe, hogy a világ történeti 
helyzete sohasem volt egészen sima és felhőtlen. Helyte-
len bármely kérdésre azt mondani, hogy az mozgatja 
kizárólag a kort ; hiszen az élet kérdései oly mélyen fo-
nódnak egymásba, hogy egyik sem tűnik el egészen, csak 
pillanatnyi sürgősségük foka váltakozik. A társadalmi bajok 
orvoslása nélkül nem tudunk élni. Ámde Róma uralma 
alatt nem akarunk élni. Mit használna egy társadalmi 
paradicsom, ha a levegőt a Tiberisről kellene beszívnunk? 
Mit használ a madárnak, hogy üldözői elől védjük, de 
kalitkában tartjuk fogva? 



Mindent egybevetve kimondhatjuk, hogy Róma világ-
meggyőző ereje esak üres szavak által felkeltett csalóka 
látszat. 

De más oldalon is találunk igényt a világ meggyő-
zésére. Igazán különös és bizonyára nem véletlen, hogy 
ugyané cím alatt a modern világnézlet is a világural-
mat tűzte ki céljául. Ebben a tekintetben a természet-
tudomány ösztönzését követi, a mely kutatásaiban végcél-
ként mindig a természeti erők gyakorlati u ra lmára tör és 
ha tisztán elméleti eredményeinek horderejét akarja vizs-
gálni, azt tekinti, hogy mennyiben vonnak ezek gyakor-
ati sikereket maguk után. Ezen eljárás ellen a kutatás 

terén legcsekélyebb ellenvetés sem tehető. Ellenkezőleg, e 
természettudományi rendszer épen az evangelium és az 
evangeliumi hit szempontjából mint örvendetes haladas 
üdvözölhető, szemben azzal a természetbölcselettel, a mely 
összekever természetet és szellemet. Istent és világot és 
ezek egyikének sem adja meg az őt megillető részt, hanem 
a világuralom minden formáját , úgy az erkölcsit, mint a 
fizikait, álmai tengerébe sülveszti. Azonban még nem tar-
tunk ott, hogy e természetbölcselet már egészen ki volna 
szor í tva; a század első felének pantheistikus motívumai 
egyesek elméjében még most is forrongnak, a mire Háckel 
előadása a monismusról megdöbbentő például szolgálhat. 

A hol azonban e rendszert elvetik, ott helyébe a 
materialistikus világnézlet lép, mely különösen a jelen-
korban uralkodik. E világnézlet büszke gyakorlati ered-
menyeire ; kevélykedik azzal, hogy az érzékeink által ta-
pasztalt világnak látszólagosan csalhatatlanul igaz alapján 
all; gyarapszik azon termékekkel, melyeket mint felfede-
zéseket és feltalálásokat mindig dúsabban a r a t ; a sikeré-
hez fűződő lelki emelkedettség elmámorí t ja úgy, hogy a 
sikert a jövőben fantasztikus nagyságban lá t ja ; támogat ja 
ezenkívül a bisioriai felfogás, mely a történelemben min-
den fordulatot gazdasági okokból magyaráz. Mindezek 
együtthatásából úgy véli, hogy a lét anyagi oldala mellé 
mint szellemi tényező léphet, és elég vakmerő kijelenteni, 
hogy nemcsak az emberi életet tudja tisztán materialis-
tikusan megmagyarázni , hanem annak vágyait és remé-
nyeit is képes lesz a fejlődő természeturalom segélyével 
nagyjában és egészében kielégíteni. Ámde a nélkül, hogy 
szigorúan az evangelium alapjára állnánk, könnyen belát-
hatjuk, hogy a materialista világnézet viszonylagos termé-
szeturalma képtelen az igazi világmeggyőzésre eljutni. Sőt 
épen az ő táborukban vannak ellenzők, kik a cáfolathoz 
érdekes anyagot szolgáltatnak. így a pessimisták minden-
kor joggal hangoztatták, hogy legyen a haladás a termé-
szeturalomban bármily nagy, a világboldogító materialismus 
nem fogja tudni a világot ama sok bajtól megszabadítani, 
melyek között a halál, ha nem is a legnagyobb, de a leg-
nyilvánvalóbb. Ezért a lelki emelkedettség, melyet a vég-
hetetlen haladással egvütt járónak képzelnek, a valóságban 
igen csekély, mert megtöri azt egyrészt a világnak sok 
baja és rohamos erkölcsi elvadulása, másrészt az érzelem 
és erkölcsi világban elkerülhetetlenül felébredő visszaha-
tás. E mellett e büszke materialista monismusnak szün-
telen a fülébe súgja a tapasztalat az agnosticus szállóigét: 
ignoramus, ignorabimus. 

Atterve az elvekről a gyakorlati életre, e tábor 
világmeggyőzési igényét egy pár szóval visszautasíthat-
juk. A materialismus iegbalarozottabb megtestesülése a 
szociáldemokrácia. Nos már ha ez a szociáldemokrácia 
próféta köntösbe öltözik és álmodott aranykorát oly em-
berekkel népesíti be, kik csak azért becsületesek, mert jó 
anyagi viszonyok közt vannak ; kik azért nem lopnak, 
nem csalnak és nem törnek házasságot, mert nincs mód-
jukban ezt cselekedni: akkor ennek a magasztalt jövőnek 

igen siralmas erkölcsi képe lesz, mert hiszen bárki belát-
hatja, hogy nem lehet lopni, ha senkinek sincs vagyona 
és nem lehet házasságot törni, mikor majd a házasság 
intézménye nem is áll fenn. Már pedig a szociáldemokrá-
cia a vagyonról és házasságról ilyen fogalmakat táplál. 
E mellett a materialismus és monismus, ha lámpással 
keressük, sem tud oly erőt mutatni, mely a világ meggyő-
zésére volna képes. Mivel ez az elmélet magasabb célo-
kat nem ismer el, az emberi elet jelentőségét sem tudja 
felfogni oly esetben, midőn az keserű viszontagságok közt 
hánykódik, hanem gyávaságában inkább az öngyilkosság-
hoz fordul, melyet költői mint szomorú végszükséget meg-
hatóan ecsetelnek. Ha azonban evangeliumi szellemben 
veszszük az élet. megtagadását, vagyis oly értelemben, hogy 
áldozatokat hozunk, önmagunkat megtagadjuk, vágyainkat 
korlátozzuk az Tstenországa örök cél ja iér t : akkor e mate-
rialista hősök mosolyognak és az ilyesmit elavult előíté-
letnek nevezik. Távol áll tőlünk, a divatos világnézlet 
egyes képviselőjét erkölcsileg elítélni. Hiszen a gondolko-
dás még nem cselekvés. A személyek jobbak lehetnek a 
rendszernél, és a rendszer is kevésbbé árthat, mint a hogy 
tartottak tőle ellenzői. Mindenesetre azonban súlyos baj, 
hogy népünk széles rétegei az erkölcsi eszmények talaját 
elvesztették láb alól. s a műveltek igen sok esetben ön-
tudatosan hagyták azt el. 

A régi idők nyersek valának és nyers érzékiség tar-
totta őket vissza az örök kincsektől. Korunk ellenben egy-
részt a műveltség eszközeinek terjedése által, másrészt a 
korlátlan szabadság segélyével, melylyel a fejlődő eszmé-
ket hirdetni lehet, nagyrészben a natural ismus programm-
ját sajátította el és terjeszti szét még oly helyekre is. hol 
az egyenesen rombolólag hat. Legyen azonban a modern 
természeturalomnak akár materialistikus, akár monisti-
kus alakja, van valami, a mi bizonyos: nem bír világot 
meggyőző erővel, mert hisz épen csak részét képezi annak 
a világnak, vagyis azon világ törvényeinek van alávetve, 
melynek legyőzésére akar indulni. Lehet a tüskékről sző-
lőt szedni, avagy fügét a bogáncsról ? 

Igazi meggyőző ereje egyedül csak az evangeliumi 
hitnek van. 

Sch. után. F. Gy. 
(Vége köv ) 

I S K O L A Ü G Y . 

Budapesti állami tanárok gyűlése. 
A budapesti kör összes ülésre hívta a budapesti 

tanárokat szerdán d. u. 5 órára a Tanár-Egyesület helyi-
ségébe. Az értekezlet tárgya volt : Az állami tanárok anyagi 
helyzete s teendőinek megbeszélése. Oly nagy számmal 
(75-en) jelentek meg a tanárok, hogy az egyesület szerény 
helyiségében alig fértek. 

Dr. Bozóky Endre előadó megemlékezvén a mult 
évben a képviselőház tagjainak benyújtott memorandum 
sikertelen voltáról, ismertette a tanárok anyagi helyzetét 
nálunk és külföldön; megismertette továbbá az 1883-ik 
XXX. t.-cikket s kimutatja, hogy annak még a legújab-
ban összeállított rangsorozatban sem mutatkozik a hatása. 
Felsorolja továbbá azon sérelmeket, melyek ezen rangso-
rozatban legszembetűnőbbek. 

Dr. Beke Manó egy kisérő iratot olvas fel, melyet 



elfogadásra ajánl, hogy a memorandummal együtt a kép-
viselőház ú jonnan alakult bizottságának tagjaihoz a gyű-
lés által kiküldött bizottság benyújtsa. 

A kisérő iratban különösen azokat a momentumokat 
emeli ki, melyek az 1893-ik törvényben a tanárokra sérel-
mesek s utal ar ra , hogy ezen sérelmeken a külföldön is 
a tanároknak nyújtott magasabb ötödéves fizetési pótlék-
kal igyekeztek segíteni. Nálunk ez annyival szükségesebb, 
mert mivel csak két egyetemünk s így kevés egyetemi 
tanárunk van, a tudományok művelését is a középiskolai 
tanárok feladata maradt és csak ha anyagi gondoktól men-
tek lesznek fejthetnek ki e téren is nagyobb tevékenysé-
get. Ez után részletesen kifejti ezen kisérő iratban azon 
feladatokat, melyek nálunk a középiskolai tanárokra háram-
lanak s reméli, hogy ha a képviselők, iskolai elöljárók s 
a társadalommal mindezt megismertetjük, az olyannyira 
szükséges támogatásra találunk minden irányban. 

Dr. Rrózik Károly és dr. Varga Ottó a napirenden 
levő azon kérdést ajánl ják a gyűlés figyelmébe: »Vájjon 
a legújabban megjelent rangsorozat, mennyiben sérelme 
a tanárokra és hogyan lehetne azt orvosolni ?« 

Hosszabb vita indul meg, melyben az említetteken 
kívül Rajner Ferenc, Wagne r Alajos, Volf György, Négyesy 
László és mások is részt vesznek. Felsorolnak számos 
sérelmeket a rangsorozatbol, felemlítik az egyházi taná-
rok helyzetét, kiknek Pesten eddig legalább 1500 forint 
fizetésök volt, az ál lammal kötött szerződések szerint 
pedig ők is meghatározat lan ideig 1200 forinttal lesznek 
kénytelenek beérni s lesni, mikor dől ki egy idősebb col-
lega. Kimutatják — sajnos — mennyire bekövetkezett az, 
mitől féltek a tanárok rangsorozatba osztásakor. 

A vita folyamán végre három kérdés domboro-
dott k i : 

1. Vannak-e sérelmek a legújabban összeállított 
rangsorozatban; hogyan lehetne azokat megszüntetni? 

2. Mivel a hírlapok azon közleményei, melyek a 
rangsorozat megjelenését kisérték, a közönséget félrevezet-
hették, milyen választ adjon a r ra a gyűlés? 

3. A tanárok anyagi helyzetén mi úton-módon le-
hetne segíteni? 

Az első kérdésre vonatkozólag felkérte a gyűlés a 
Közlöny szerkesztőjét, hogy a Közlöny útján szólítsa fel 
a tanárokat , hogy sérelmeit kiki adja elő és azok felül-
bírálására öttagú bizottságot küld ki. 

A második kérdésre vonatkozólag elhatározza a 
gyűlés a következő nyilatkozatnak a lapokban közzé-
tételét : 

»A budapesti állami tanárok gyűlése sajnálatát fejezi 
ki, hogy a legújabb rangsor megjelenését a napilapok 
nyilván félhivatalos forrásból eredő közlemény alapján, 
mint »Tanárok örömét* adták hirül, pedig semmi sem 
történt egyéb, minthogy az 1896. évi költségvetési tör-
vényben megállapított és majdnem kivétel nélkül eltávo-
zás és halálozás folytán megüresedett állások most az év 
végén utólagosan töltettek be, sőt a szóban forgó rangsor 
összeállítása nemcsak nem öröm, hanem egyenes olyan 

sérelem, a melynek orvoslására ugyan az a gyűlés külön 
bizottságot küldött ki. 

A tanári gyűlés felkéri a Tanár-Egyesület igazgató-
ságát, hogy a körökben tőle telhetőleg hasson oda, hogy 
a közvélemény a tanárok igaz ügyéről helyesen infor-
máltassék*. 

A harmadik kérdésre vonatkozólag a gyűlés csatla-
kozott a Tanár-Egyesületben megindult hasonló mozgalom-
hoz és felkéri Négyessy László főtitkárt, hogy Beke Manó 
felolvasott kisérő levelét a legközelebbi igazgatósági gyű-
lésben mint olyat, melyet a tanári gyűlés elfogadott, be-
mutassa. 

Bélteky Albert, 
reform, főgimnáziumi tanár. 

T Á R C A , 
H o z z á d k ö z e l b ! 

(Sarah Fuller Adams.) 

Énekelték a chicagói vallásos kongresszuson 1893-ban.* 

Hozzád közelb, Uram, 
Hozzád közelb! 
Ha a kereszt is az, 
Mi fölemelt; 
Csak ezt kell zengenem 
Örökre énnekem: 
Hozzád közelb! 

Ha vándorutamon 
Lement a nap, 
S nyughelyem puszta kő 
Az éj alatt: 
Álmomba csak feléd 
Hű lelkem közelébb 
Te vidd, ragadd! 

A mennybe a nyomot 
Mutasd nekem; 
Irgalmad bármit ad, 
Üdvöm legyen, 
Feléd az angyalok 
Utat mutassanak 
Mind-szüntelen. 

Neveddel ha szivem, 
Lelkem betelt, 
Búbánat köviből 
Egy új Bethelt 
Épít föl szent hitem, 
A mely közelb viszen 
Hozzád, közelb! 

* E szép vallásos ének a Farkas Sándor-féle > Gyermeklant * 
című kis énekeskönyvben jelent meg először. Ez a fordítás, mely 
attól függetlenül készült, szerintünk, sikerültebb, mint a Gyer-
meklanté. Szerk. 



Vagy kedvem szárnya ha 
Égig emelt; 
Nap-, holdat, csillagot 
E szív felejt: 
Csak ezt kell zengenem 
Örökre énnekem: 
Hozzád közelb! 

Angolból Hegedűs István. 

Anna és Mária. 
Felolvastatott a pozsonyi »Evang. Theologusok Otthona* által 
Nagyszombatban 1896. nov. 29-én rendezett vallásos estélyen. 

2. 
M á 1- i Ekm 

Idő és színhely változik. 
Egy ezredévvel a bírák kora után a szelid, halmos-

völgyes Galileában vagyunk. 
Áldott földe a zsidóknak! Gazdagon meghozta termé-

sét évről-évre gabonában és mindenféle, szem, szájnak 
ízletes gyümölcsben, volt legelője jó, kövér s raj ta nyáj 
sok falka számban s Genezarethje vizében hala bőven. 

Áldott föld nekünk is! Mert ott gyúlt ki amaz égi 
világosság a sötétség völgyében ülő nép között, ott szállt 
le a menny a földre, ott élt és működött Üdvözítőnk. 

E tar tomány egyik legkedvesebb városa Názáreth. 
Bizony jó távol van Bammathaim-Zophimtól . Három 

napba telik, míg elérjük, a kis fehér várost, apró házacs-
káit a szinte vakító fényű mészkőhegyek között. 

De ne sajnáljuk a fáradságot. Bőven kárpótol érte, 
a város derék ácsmesterének, Józsefnek háza ékessége, 
a vele csak imént eljegvzett Mária. 

Multjokról bizony édes-keveset tudunk. Az írás csak 
annyit mond, hogy királyi vérből, a Dávid házából, szár-
maztak. De eleget mesél a megbízhatatlan hagyomány. 

Mi igaz benne, nem tudom. Adom, a hogy adják. 
E szerint Mária atyja bizonyos Joachim egy tisztes, 

becsületes pásztorember, édes anyja pedig bizonyos Anna 
lett volna, a ki épen olyan formán, mint ama mi Annánk, 
a Sámuel anyja, szintén meddő vala s kit csak is öreg 
korában hallgatott meg Isten megadván neki, a mit kért, 
első és egyetlen gyermekét, Máriát. 

S a kis Máriával ő is úgy cselekedett, miként Anna 
Sámuellel. Már három éves korában, az Úrnak ajánlotta 
fel. Felvitte fáklyásmenettel a templomba s ott is hagyta. 
A papok nevelték fel a templom egyik szent és titkos 
helyén, hogy e világ szennye, piszka reá ne ragadjon, hogy 
szeplőtlen maradjon a bűnnek még csak nézésétől, látása 
és hallásától is. Úgy élt, mint templom galambja ; az angya-
lok etették. (Később pedig a IX. században már azt állí-
tották, hogy nem is a földön, hanem fent az égben neve 
kedett). Mikor aztán 12 éves lett, az angyal közlötte isteni 
parancs alapján, a papok összegyűjtötték az ország összes 
özvegy embereit s botjaikat megszentelve midőn visszaad-
ták nekik, íme bizonyos József nevű ácsnak á botjából 
egy galamb repült ki s a fejére szállott. Isteni jel volt ez, 
hogy Józsefre bízzák a leányt, a ki vele egyébként is közel 
rokonságban állott, mert unokatestvére vala. 

így kerültek volna össze a virágos Názárethben. 
Az a kis házacska, a melyben éldegéltek, meg van 

ma is, de nem Názárethben, hanem Dalmáciában. 1291-ben 
hozták oda hosszas ide s tova hurcolgatás után az angya-

lok, nehogy a vad szaracénok kezébe kerüljön. Bizonyos 
Lauretto lakozott benne, innét neve máig Loretto-ház, 

Ennyi a hagyomány és — mese. 
Későbbi sorsuk folyását aztán már — megint jó 

forrásból — az evangéliumi tudósításokból ismerjük. 
Mária csakhamar anya lesz. 
Anyja — a világ Megváltójának, a mi Urunk Jézus 

Krisztusnak. 
S mily csoda-módon! És még sincs ok fennakadni 

raj ta . 
A nagy emberek születését általán bizonyos glória 

övezi. 
És ez igen természetes. 
A rendkívüli embereknél — a nép psychologiája 

szerint — már az eredet is csak rendkívüli lehet. 
A csodálatosnak — mondja már Augustinus — cso-

dálatosan kell születnie is. 
Nem szólok arról, hogy — a pogány népek is iste-

nek sarjaiként — félistenek gyanánt ünneplik a maguk 
nagy hőseit. 

Maradjunk csak a bibliai üdvtörténet körében. 
Ábrahám 100 esztendős volt s minden remény elle-

nére, Isten mindenható akarata által, fia született. 
És a mi Izsákkal, ugyanaz történt, hogy másokat 

ne is említsünk, Sámuellel és Keresztelő Jánossal is. Sőt 
Keresztelő János, mint a próféták legnagyobbja, mint a 
Messiás útegyengetője, már anyja méhétől fogva teljes vala 
Szent-Lélekkel. S mik voltak ők a Messiáshoz képest! 

A Messiás születésének az övékénél még csodásabb 
módon kelle történnie. 

Keresztelő Jánosról mondja az angya l : nagy lészen. 
Máriának még nagyobb titkot árul e l : az ő fia nemcsak 
nagy, de egyenesen a Magasságos Isten fia lészen. 

És — megtörténik a csodák csodája : fiú születik 
földi atya nélkül a Szentlélektől fogantatva. 

S a történet igazat beszél; Jézusban megjelent a 
földön Istennek egyszülött fia, a Krisztus, megjelent a Pál 
apostol >mennyei embere*, a János apostol; »Igéje« a k i 
kezdetben vala az Istennél vala és — Isten vala. Mária 
tehát Jézusban a történeti emberszemélyben tulajdonkép 
Isten fiát, a Krisztust szülte meg. 

Szép s nagy isteni áldás anyának lenni, de az Isten 
fiát hozni e világra, óh kell-e ennél boldogítóbb tudat, 
ez maga az anyaboldogság. Bizony — méltán mondja az 
egek angyala a mi Máriánknak: »Örülj — kegyelemmel tel-
jes ; az Úr veled vagyon, áldott vagy te az asszonyok 
között« ! 

És Mária ugyan minek köszönheté e nagy kitünte-
tését e szinte istenanyai méltóságát, boldogságát? 

Mária boldog - - mondja a szent író — mert hitt. 
Igen : a mi Ábrahámnak és minden az ő szelleme 

szerint való utódának Istentől igazság gyanánt számítta-
tott be, a mi által igazíttatunk meg egyedül mi is, az az 
élő odaadó biró és megnyugvó szent hit, az volt Mária 
boldogságának is gyökere, forrása, alapja. 

A hol a természet embere vak, siket, a szellem 
embere, a kegyes lélek ott is lát és hall, ha Isten Igéje 
szól hozzá. Es míg amaz kétkedve rázza meg fejét — ő 
hisz. Hisz — a látszólag természetellenes, a csodás dolog-
ban is. Nem a csoda miatt, de az igazságért. 

Mert az igazi hivő soha sem a külsőt, az eseményt 
a történetet, hanem a mindenekben jelentkező eszmét, 
igét — a vallás örök igazságait keresi. 

Hitt Mária is — s hitében vette, befogadta a Szent 
lelket. Hitt az angyali, a mennyei kijelentésben, hitt az 
a tyának tett Ígéretben, s a miben hitt, az valósággá lett, 
az beteljesedett ő benne. S így mit az első asszony, Éva 



hitetlensége miatt elvesztett, ö hite által megnyerte, vissza-
szerezte ú j ra számunkra ; az isteni kegyelmet. 

S ép az az örök igazság a Szentlélektől való fogad-
ta tás történetében, hogy csak ilyen nő, csak ily anya 
szülhesse világra az Isten egyszülött fiát. 

Épen azért, ha Éva az első asszony a hitetlen, 
Mária a második asszony a hivő nő és anya megteste-
sítője s személyes képviselője. 

0 megértette a mennyei szózatot és a nagy s ma-
gasztos világra szóló anyai hivatás tudatában, fenséges 
méltósága és boldogsága érdekében nem bízta el magát, 
hanem a hivő lélek szelid, önátadó nemes alázatosságá-
val meghaj t ja fejét m o n d v á n : »ímhol vagyon az Urnák 
szolgáló leánya, légyen nékem a te beszéded szerint*. 

Legyen — és lett. 
Az ó-világ bezárult s kezdődik az új. 
S ő, mint amaz ó-világnak utolsó prófétanője, mint 

az egész hivő Izrael megszemélyesítője elzengi az új-világ 
megnyitó dalát, a régi jövendölések beteljesedését. 

S itt ölelkezik Mária szerepe az Anna szerepével. 
Mit Anna csak sejtett, remélt, Mária — mint ki 

szive alatt érzi a Szentlélek foganta világmegyváltó mag-
zatot — édes, üdvös valóságként hirdeti az Isten üdvö-
zítését. 

Imája, ha csendül, éneke, ha zendül, mintha Anna 
elszállt lelke diadalmi könyörgése térne vissza benne : 

»Magasztalja az én lelkem az Urat . És örvendez 
az én lelkem én megtartó Istenemben. Mert megtekinté 
az ő szolgálójának alacsonyságát és nagyságos dolgot 
cselekedett velem. Karját felemelte; a kevély szivek gon-
dolatját szerteűzte, a hatalmasokat ledönté székiből és az 
alázatosakat felmagasztalá. Az éhezőket minden jóval 
megelégítte, a gazdagokat üresen bocsátá. Megemlékezett 
irgalmasságáról mindörökké«. 

S a hogy kezdte — úgy végezte. Anyahitének dics-
fénye ömlött el egész lényén, az ragyogja be utait, az hinti 
sugárit reá hivatása közben — a jászoltól fel a Gol-
gotháig. 

Síró gyermek nyugoszik előtte, de Mária hiszi, hogy 
az építi meg a mennyet a földön s akkor boldogok lesz-
nek a sírók is, mert megvigasztal tatnak; mezítelen is, 
gyenge is a gyermek, de Mária hiszi, hogy — azé ez az 
egész világ s annak minden kincse, java s gazdagsága és 
ha t rónján ül — akkor a hatalmasok a porba hullanak 
és az alázatosak felmagasztaltatnak s az éhezők meg-
elégíttetnek ; gyügyögni sem tud még az a gyermek, de 
Mária hiszi, hogy benne rejtetett el Isten minden bölcse-
sége s igazsága, s ha majd szóra nyitja ajkát, a kevély 
sziveknek minden gondolatja füstté válik s megszégyeníti 
és bolondsággá teszi e világ bölcselőinek minden böl-
cseségét. 

S e hitében s reményében megállott mindvégig. 
Anyai szeretete odaadó gondjával vette körül gyer-

mekét mindvégig. 
Féltve óvta, védte, rejtegette és szolgálta. Bizonyság 

rá a bethlehemi eset Nagy Heródes iszonyú gazsága : kém-
kedése és kegyetlensége; bizonyság az egyiptomi, út a ke-
serves száműzetés, a templomi jelenet, a — mint hitte — 
eltévedt 12 éves gyermek, a kánai menyegző, a hol már 
szinte büszkélkedik reá, mert bízik az ő isteni nagy 
erejében. 

És bizonyság maga a Golgotha. Elhagyja mindenki 
a Mestert, el még a tanítványok is, de az édes anya ott 
áll a keresztfa alatt is, pedig az a lándzsa nemcsak fia, 
az ő szivét is általjárta. 

Vele, neki él — vele, érte szenved. 
S csak egy vigasztalása vagyon: a hit és az a hálás 

tekintet, melyet a legjobb gyermek akkor vetett reá, midőn 
már — elvégeztetett minden. 

Ilyen volt ő a boldog Mária — s a fájdalmas anya. 
Csoda-e, ha e nőt a hitnek költészete a földről az 

égbe emelte s valósággal az Isten anyjává és az ég király-
néjává tette! 

Sok hamis vonás van a római kath. Mária-képben 
— s nagy tévelygés a Mária-dogma és kultusban, de egyet 
nem lehet tagadni, hogy Máriában az anyai szeretetet a 
maga örök titokteljes tisztaságában, minden érzékiségtől 
ment szeplőtlenségében megdicsőítette és hogy benne a 
nőt a porból — a menybe emelte — hogy őt az égi szép-
ség, kellem, ártatlanság, szelídség, részvét, a tűrő, szenvedő 
és önfeláldozó szeretet ragyogó ideáljává tette. 

Ez érdeméért — túlzásait és bűneit bocsássuk meg 
neki. Mert bizonyos, hogy addig, míg a nőt és anyát tisz-
teli e föld, addig közöttünk marad az Isten országa. 

Dr. Masznyik Endre. 

K Ü L F Ö L D . 

Angolországi egyházi szemle. 
Az anglikán egyház felszabadítása. A rómaiaknak Oxfordba való 
benyomulása. Chiniquy megnyert fogadása. A madagaszkari angol 

missziók sorsa. 

Mint már e Lap jelezte, Angliában mindinkább elő-
térbe nyomul a püspöki egyház szabaddá tételének, az 
államtól való teljes szétválasztásának kérdése. Még a leg-
buzgóbb anglikán körökben is visszhangra találnak a 

" Magna Charta eme szavai : Anglicana Ecclesia libera 
sv. Csakhogy a dolog mikéntjére nézve, ezek és a szaba-
dabb gondolkodású episkopálisok és a dissenterek között 
némi eltérés van. Ez utóbbiak, tekintve a 700 év óta és alatt 
létre jött politikai és társadalmi változásokat, részleges 
reformokkal nem elégednek meg. Sőt meg vannak győződve, 
hogy a jelen viszonyok között az egyházi reformok keresz-
tül sem vihetők, vagy ha igen, az állapotok egy cseppet 
javulandanak, hanem inkább rosszabbakká válnak. Ezért 
kötelezve érzik magukat a parlament elé benyújtott reform-
javaslatokat ellenezni és az egyháznak az állam gyám-
sága alól való felszabadítást követelni. 

A XIII. században, mondják ezek, az anglikán 
egyház csakugyan Anglia egyháza volt. Egyetlen egy vetély-
társa sem volt akkor. Egyedül ennek a papjai tanították 
a keresztyén vallást. Mindenki az egyház kötelékébe tar-
tozott, ha csak kiközösítve nem volt. A hierarchia való-
sággal képviselője volt a nép vallásos életenek. Még gya-
korlati szempontból is, mert a püspökök választásába a 
kléruson kívül, a diocesis népe befolyt. így midőn a nem-
zet bárói kijelentették, hogy »Az angol egyház legyen 
szabad* — azt értették alatta, hogy a nemzet vallásos 
élete olyan legyen, mint a szabad embereké, nem pedig 
rabszolgáké. És hogy az angol r. katholikusoknak az egyház-
ban legyen meg a maguk hagyományos kiváltsága, sem-
miféle külföldi szellemi hatalom ne uralkodjék fölöttük. 
És ma mennyire mások a viszonyok. A külföldi szellemi 
hatalom alól ugyan emancipálta magát a püspöki egyház, 
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ámde sok és népes egyház áll fönn mellette és rajta kívül 
s hívei nemcsak a püspökválasztásba be nem folynak, 
de még a papválasztásba sem. Amazokat a parlament, 
emezeket a kegyúr nevezi ki. Még az isteni tiszteleteknél 
használt imák szövegét is a parlament állapítja meg! 

Az új primás tett ugyan a napokban egy laikusok-
ból álló conferencia előtt olyan forma kijelentést, hogy 
igyekezni fog bizonyos visszaéléseket megszüntetni. Külö-
nösen a lelkészi állások botrányos adás-vevését. Ámde ez 
az igéret nem tudja a kedélyeket megnyugtatni. Mert az 
általa jelzett módozat tulajdonképen a püspöki jogokat 
növelné, a kegyurak jogának megnyirbálásával. Mivel sze-
rinte a népnek semmi szava sincs a lelkészválasztásnál. 
De Angliának sincs ám szüksége a püspöki hatalom növe-
lésére ! így a szükséges egyházi reformok keresztülvitelére 
más mód nincs, mint az egyháznak az államtól való tel-
jes szétválasztása. 

Az oxfordi egyetembe, a puseysmus fészkébe a jezsui-
ták immár benyomultak. Az angol egyetemek tudvalevőleg 
sok és gazdag alapítványokkal ellátott College-ek tömegé-
ből állanak. A jezsuitáknak is van már ott egy college-ük 
Norfolk herceg jóvoltából. De a tanításuk megkezdése nem 
ment egészen simán és zavartalanul végbe. Stirling Károly 
nevű lelkész a mult héten felolvasást tartott ellenük e 
címmel: »A jezsuiták és eredetük, elveik, tetteik, céljaik*. 
A felolvasás végén nyilvánosan tartandó vitára hívta ki 
a jezsuitákat. Még nem tudjuk, vájjon elfogadták-e a ki-
hívást ? 

A most Angliában időző, jó öreg Chiniquyt valami 
páter Begue nevű róm. katholikus pap megtámadta a 
lapokban közölt e mondása mia t t : »Midőn még a római 
egyházhoz tartozott breviariumjából naponként elimádkozta 
ezt az imát: >Mária, te vagy a bűnösök egyedüli remé-
nye*. A nevezett pap 150 font sterlinget ajánlott föl 
Chiniquynek, ha állítását be tudja bizonyítani. Ő pedig 
a kihívást elfogadta azzal a helyreigazítással, hogy 
valósággal csak azt mondotta: a kérdéses szavak benne 
vannak a breviárium azon részében, melyből a róm. 
kath. papnak naponként kell olvasni. Chiniquy november 
15-én meg is jelent Obanban, a pap lakhelyén, felolvasás 
tartása végett. A páter is megígérte, hogy ott lesz a 
breviáriummal. Meg is jelent a szorongásig megtelt felol-
vasó teremben. A vita tárgyát képező szavakat csakugyan 
megtalálták a szeptember 9-ére rendelt breviáriumban. 
Páter Begue azzal állt elő, hogy ama szavak nem úgy 
szerepelnek, mint ima, hanem csak szent Ágostonnak oda 
felvett prédikációjában fordulnak elő és egy évben egy-
szer vagy legfeljebb kétszer olvasandók. Végre is hosszú 
szóváltás után a páter e szavakkal felugrott: »Jó éjt 
kívánok, a 150 fontot nem kapja meg«. Pedig Begue a 
fogadást elvesztette. Mert a kérdés nem azon fordul meg, 
hogy egy évben egyszer, vagy kétszer fordulnak-e elő 
ama szavak: hanem, hogy benne vannak-e a breviárium-
ban ? És jelenlétük tényleg igazolja, hogy a római egy-
házban Mária tisztelete sarkalatos tantétel. Igazán különös, 
Angliában a róm. kath. papok le akarják tagadni Mária 

tiszteletét, a magyarországiak meg ugyancsak terjesztik 
A ki nem hiszi, olvassa el Vaszary millenniumi főpász-
tori levelét. 

Madagaszkárból szomorú, a protestáns közszellemet 
felrázó hírek érkeztek Angliába. Az itteni ifjú protestáns 
keresztyén egyházat veszély fenyegeti. A háború hevében 
felül került pogány párt nagy dühvel üldözte a bennszülött 
keresztyéneket. A francia uralom ugyan helyreállította a 
rendet, a vallásszabadságot kikirdette és őszintén igazsá-
gos is akar lenni, azonban a nagyhatalmú jezsuiták az 
angol misszionáriusok munkájának megsemmisítésére tö-
rekesznek. A tőlük függő alsóbb hivatalnokok segélyével 
terrorizálják a protestánsokat, erőszakkal akarják őket 
pápistákká tenni. Sok helyen elszedték templomaikat az 
alatt az ürügy alatt, hogy azok középületek s a tarto-
mányok főnökei nekik adták át. Segíti Őket e manipulá-
ciókban az a körülmény is, hogy a francia főhatóságok 
gyanakodva nézik az angol hittérítőket. Bennök politikai 
ügynököket vélnek látni. De ugyané főhatóságoknak be-
csületükre válik, hogy kijelentették, miszerint a jezsuiták 
operációit nem szanktionálták s már több templomot vissza 
is adtak a protestánsoknak. Mégis félni lehet attól, hogy 
a malagaszok protestáns egyháza megpróbáltatásoknak 
néz elébe, mivel a pápás érzelmű francia közvélemény 
nyomása alatt a kormány nem szolgáltathat nékik min-
den esetben igazságot. 

Chr. W. után a — s . 

R É G I S É G E K . 

Adalék a Heidelbergi Káté történetéhez. 
A Heidelbergi Káté nálunk Magyarországon 1567-ben 

symbolikus könyvül fogadtatván el a reformátusok által, 
annak kinyomaíása mindenkor és mindenütt, hol és midőn 
a szükség kívánta, minden akadály nélkül történhetett , 
egész a mult század közepéig. Az ÍÍ547-ik év s z e p t e m b e r i t 
22-én azonban a helytartótanács egy rendeletet bocsátott 
Debrecen város tanácsához, melyben a Káté összes talál-
ható példányainak konfiskálását, s a helybeli könyvnyomda 
szabadalmának fölterjesztését parancsolja meg. A rendelet 
következő: 

Prudentes ac Circumspecti, nobis honorandi! 
Per Typographiam in gremio liberae ac Regiae 

hujus Civitatis Debrecinensis existentem Liber qui-
dam, cui t i tulus: Ckristianus üatechismus, in dup-
lici editione, Authoribus Francisco Miskolci et altero 
Francisco Szárászi imprimi consvevit; circa quem 
praevio modo Debrecini impressum Catechismus in 
principiis licet Helveticae Confessionis subsistentem 
professionem tamen suam cum gravi injuria Reli-
gionis Catholicae, hanc quippe Idololatriae, $um in 
adoratione S. Santissimae Eucharistiae sacramenti, 
cum in veneratione Imaginum condemnantem ac 
proponentem, sacratissima$\ sua^ Caesareo Regia 
Majestas clementer resolvit: ut omnia antelati Cate-
chismi exemplaria, sive in Typographia, seu apud 
Librarios reperibilia medio liberae ac Regiae hujus 
Civitatis Magistratus illico confiscentur. 



Quapropter benigne jubente Sacratissima sua Cae-
sarea Regia Majestate, liberae ac Regiae istius 
Civitatis Magistratui praesentibus serio injungitur, 
ut omnia dicti Catechismi exemplaria, indilate con-
fiscare, et tam eadem, quam et vigore intimatae, 
sibi, sub 11-a februarii Anno 1726 benignae reso-
lutionis Regiae, cunctorum Librorum illic impresso-
rum Elenchum, cum tribus singulorum exemplaribus 
de semestri in semestre; demum Privilégium quoque 
Tvpographiae Debrecinensis. Consilio isti Regio Lo-
cumtenentiali submittere noverit. Dátum ex Consilio 
Regio Locumtenentiali Posonii Die 22 Decembris 
Anno 1747 celebrato. Eorundem benevoli Comes 
Franciscus Eszterházi m. pr., Georguis Fábjánkovics 
m. pr., Michael Sidó m. pr. 
A város és reform, valiás érdekei fölött féltékenyen 

őrködő debreceni tanács mindjárt a következő év január 
havában, kebeléből a tudós és tapasztalt Szeremlei Sámuel 
tanácsnokot s a közönség köréből Komáromi Györgyöt 
küldte Pozsonyba a helytartótanácshoz, és ha a szükség 
úgy kivánja. magához a királynéhoz, hogy kérve és kö-
nyörögve sürgessék a rendelet hatályon kívül helyezteté-
sét. A küldöttek hónapokon át fáradoztak a rájuk bízot-
takban, azonban minden nagyobb eredmény nélkül; mert 
bár a nyomda tovább is megmaradt a reformátusok kezé-
ben, de a rendelet nem vonatott vissza; sőt a következő 
1749-ik év január 10-én egy második rendelet adatott ki 
a Katé ellen. A városi tanács ez újabb támadásra sem 
adta meg magát, hanem újabb fölterjesztéssel élt, Ígérvén 
a kifogásolt kifejezések szelidítését, vagy ha kell törlését. 
Ezen eljárásával elérte ugyan azt, hogy a végrehajtás 
évről-évre elhúzódott, de nem csendesíthette le a Káté 
ellen törőknek dühét. A klérus nem elégedett meg a pá-
pista vallásra sérelmesnek látszó egyetlen szónak — bál-
ványimádó — kivakarásával, hanem mindenképen azon 
volt, hogy az egész országban minden példány összesze-
detvén, tűz által megsemmisíttessék; és nem is nyugodott, 
míg az 1757-ik év március 11-én a helytartótanácstól 
egy újabb rendeletet nem csikart ki, melyben a Káté 
azon könyvek közé soroltatván, melyek: »Sanctis Dei 
principibus, ecclesiasticis et secularibus, toti Christiano 
populo et catholicae religioni gravissime injurii*. szigorúan 
parancsoltatott megsemmisíttetése a »Martyrok koroná jáéva l 
együtt, melyből 3000 példány kikerülvén a veszedelmet, 
épen ez időtájban bőven terjedni kezdett a hazában, s a 
mely nagyban akadályozója volt a szegény üldözött refor-
mátusok hittagadásának. A Káté üldöztetése most is a tűi 
a tiszai részeken vette kezdetét; a debreceni tanács azon-
ban újólag pár t jára• kelt az üldözött könyvnek s kérő 
levéllel küldte követeit a helytartótanácshoz. A folyamod-
vány mellé csatoltatott a Káté apologiája is, melynek egy-
korú magyar szövege így hangzik: 

»A keresztyénségnek eleitől fogva való szokása 
és rendtartása volt az, hogy mikor az ekklésiában 
valamely tévelygések támadtak, azoknak meggátlá-
sára és az igaz tudománynak oltalmazására közön-
séges gyűlések tartattak, kánonok és symbolumok 
írattak, hogy azokból az egész világ előtt nyilván-
való leven az anyaszentegyháznak értelme, tudnák 
a hívek az ő hitüket és életeket e gonoszba helyez-
tetett világban a Krisztus evangeliuma szerint ren-
delni. Maguk a sz. apostolok erről maguk cseleke-
detével példát hagytak a keresztyéneknek, mint ol-
vassuk Ap. Csel. XV. Követték is a keresztyének 
azután ebben is az apostolok nyomdokát, mint min-
den conciliumoknak históriái és végzései mutatják. 
Sőt hogy az ilyen sz. rendtartásokból annál bizo-

nyosabban elérnék a ker. elöljárók a maguk szán-
dékát : jó idején bevettéK azt is, hogy az ilyen con-
ciliumokhoz alkalmaztatott katekhismusokat írnának 
oly véggel, hogy az olyaa kérdések és feleletek által 
való tanításból a legegyu yübb emberek is, sőt még 
a gyermekek is az igaz vallást megtanulhatnák. Az 
ilyen katekhismusok ma IÓ nagy dicsérettel emleget-
tetnek az ekkléeiai históriákban. Ritkán volt az 
anyaszentegyházban nagyobb és közönségesebb rom-
lottság, mint vala Krisztus urunk születése után a 
10. vagy 15-dik száz esztendőben mind a 16-dik 
század elejéig, mint erről akkor élt sok kegyes em-
berek panaszkodtak. Erre nézve óhajtották is sokan, 
hogy az akkor eláradott romlottságnak orvoslására 
valamely közönséges gyűlés tartatnék. De minthogy 
ehhez kevés reménység lehetett, némely kegyes lel-
kek elunván nézni az elhatalmazott romlottságot, 
nyilván ellene mondottak a hamisságnak és az igaz-
ság mellett kikeltenek. Mely miatt ezek és ezeknek 
követői hittől-szakadtaknak és eretnekeknek tartat-
tak, noha ők semmit a sz. íráson kívül nem taní-
tottak. Ezek az ilyen gyalázatos nevezeteknek elhá-
rítására és maguk ártatlanságának megbizonyítására 
jó idején confessiókat irtanak, melyek közül néme-
lyeket magának is az akkori felséges római császár-
nak, Carolus V-nak és az Imperiális statusoknak 
közönséges gyűlésben be is adtak jóval is azelőtt, 
minekelőtte a Concilium Tridentinum beállott volna. 
Nem is volt haszontalan az ilyen Confessiók írása, 
mert ezekből az igazságot megértvén, nemcsak az 
hogy sok közrendű emberek, hanem még sok keresz, 
tyén fejedelmek is reformáltattak, kik annakutánna 
oltalmazói és dajkái lettek az Isten házának. Egy 
volt a többek közül a2 akkori Palatínus Elektor, 
Friderikus Ill-ius, ki a maga és református társai-
nak vallását akarván mennél érthetőbb móddal világ 
elé terjeszteni, parancsolt Heidelbergában akkori két 
fő theologusoknak, Ursinus Zachariásnak és Ole-
viánus Gáspárnak, hogy írnának valami Catechismust, 
mely szerint mind az oskolákban, mind a templo-
mokban könnyű móddal lehetne tanítani a népet 
a vallásra, hogy senki ne szédelegne, hanem tudná 
bizonyosan miben különböznek a reformátusok má-
soktól, Vévén ezen két theol >gusok az Elektor pa-
rancsolatát, két katekhismusst írtak, de a melyekből 
aztán egyet csináltak, melyet 1562-ben az Elektor-
nak be is mutattak. Az Elektor pedig ennek a könyv-
nek megvizsgálására egybehivatta a maga birodal-
mában levő nevezetesebb prédikátorokat, kik minek-
utánna ezt a könyvet helybehagynák és a szent 
írással megegyezőnektalálták és vallották volna, ügy 
aztán az Elektor Heidelbergában azt kinyomatta 
1563-dik esztendőben németül és deákul, a honnét 
beidelbergai és Palatina Catechisnek hivattatik. Csak 
hamar pedig azután majd minden európai nyelvre 
fordíttatván kibocsáttatott és a reformata ekkléisák-
ban közönségesen Symbolikus könyvül bevétetett.« 

»Meg kell vallanunk, hogy mivel a katekhismu-
soknak természetek szerint ebben a katekhismusban 
is az igazság igen világosan ki vagyon mondva; 
azért azt a különböző vallásűak eleitől fogva gyűlöl-
ték és kárhoztatták; mindazáltal a reformáta ekklé-
zsiák e mellől soha el nem állottak, noha e miatt 
sokszor sok szomorú dolgokkal illettettek, hanem 
provokáltak többek között mindenkor arra is, mikor 
valakinek a maguk vallásukról számot kívántá-
nak adni. 



»E mi hazánkban is elkezdődvén a reformátio, 
ez a Catekhismus a Helv. Confessióval symbolikus 
könyvnek jó idején fölvétetett. Ugyanis 1584- ik* esz-
tendőben és így 20 esztendővel azután hogy Heidel-
bergában kinyomtattatott , Szárosi Ferencz által ma-
gyarra is fordíttatott, azután pedig 1612-ben Oppen-
heimban Molnár Alberttől a Bibliával együtt mint 
symbolikus könyv újra k inyomtat ta tot t ; azután pedig 
a nátionális synodus, mely egybegyűlt vala a Szat-
már-Németiben 1646-ik esztendőben erről a Heidel-
bergi Katekhismusról és a Siderius katekhismusáról 
úgy szól, mint már annakelőtte bevett symbolikus 
könyvekről, mint megtetszik annak a synodusnak con-
clusiójából (Vide Conclusio 2-da et 19-na sub lit. A, 
in annexo). Melyből megtetszik, hogy a mi eleink 
nem vaktába, nem is titkon, hanem nyilván és 
közönséges megegyezésből vették fel ezt a heidel-
bergi katekhismust mind az oskolákban, mind a tem-
plomokban a végre, hogy a vallást a szerint taní-
tanák a Tanítók. Úgy is tartották a mi hazánkban 
is a reformátusok mindenkor ezt a katekhismust 
mindeddig, mint valami enchiridion militis Christia-
ni-t. minden vallásúak ellen. A honnan nem lehetne 
a mi leikünkön egyet ennél keservesebb sebet ejteni, 
mintha ezt a mi Atyáinktól, sőt minden ref. ekklé-
zsiáktól közönséges megegyezésből bevétetett könyvet 
valaki a mi kezünkből kivenné*. 
De reméljük, hogy ha Felséges Asszonyunkhoz recur-

rálunk, mint bizonyosan is fogunk recurrálni, tehát ő Fel-
sége boldogult Felséges eleinek példájuk és Ígéretek sze-
rint mi nálunk ezen katekhismusunkat tovább is megfogja 
tartani. Ugyanis 

1-o. Ezt a katekhismust nem Magyarországon irták, 
hanem Németországban; ott sem titkon, hanem nyilván 
az egész Imperiumnak hírével vétettett föl symbolikus 
könyvül, mert maga az Elektor Friderikus III 1566-ban 
Maximilianus római Felséges akkori császár jelenlétében 
ezt a katekhismust az Impérium gyűlésére fölvitte és az 
asztalra föltette, hogy ha kiakarná a sz. Írásból ezt a 
katekhismust cáfolná meg, és maga az Elektor fogná 
defendálni. 

2-o Attól az időtől fogva mindenütt a ref. ekklésiák 
ezt a katekhismust maguk symbolikus könyvüknek tar-
tották, vallották és ebben még csak változást sem enged-
tenek tétetni (Vide testimonium Theol, Helvet. item Synodo 
Dodr. in annexo sub lit. B.). 

3o Ő Felsége boldogult elei minékünk a Helv. Con-
fessiót, és a Heidelbergi Katekhismust is mint a melyben 
a helv. Confessióval semmi ellenkező nincsen, megenged-
ték. A honnét a magyarországi Synodusok a helv. Con-
fessiónak nevezete alatt sokszor együtt értik a heidelbergi 
katekhismust, vagy pedig világosan egybekötik mind a 
kettőt, mint az említett szathmár-németi i Synodusban is 
megesett. 

4o Mivel a magyarországi ref. ekklésia csak egy 
része az egész világon elterjedtett ref. ekklésiának: innen 
sem nekünk magyar reformátusoknak, sem más valami 
nemzetbeli particuláris ekklésiának nem lehet ettől a 
könyvtől eltávoznunk, sem ebben valamely változást, min-
den ref. ekklésiák híre s megegyezése nélkül tenni, hanem 
ha vallásunkat megtagadván, tőlök el akarnánk szakadni, 
melytől bennünket Isten kegyelmesen őrizzen. 

* Szárászi Ferencz debreceni pap-korában fordította s 1604-ben 
adta ki a Heidelbergi Kátét. Bajos hinni, hogy az apologia írói 
ezt ne tudták volna, inkább azt kell föltennünk, hogy készakarva 
öregítették a Kátét. 

5o Mi ebben a könyvben soha semmi változást nem 
tettünk, hogy az innovatióért a r ra volnánk méltók, hogy 
ettől megfosztassunk, hanem úgy bír juk és úgy tar t juk 
most is minden szavaira nézve mint eleinte kezeinkbe 
vettük. 

6o Meg kell ugyan vallanunk, hogy ebben a könyv-
ben, kivált a 80-ik kérdésben vagyon valami kedvetlen 
expressio, melyet ha mi most í rnánk, ezt a katekhismusba 
épen be nem tennénk. Azért is minden emberséggel és 
szelídséggel szoktuk ezt a kérdést magyarázni, eltávoztat-
ván szorgalmatosan, hogy a tudománynyal együtt leg-
kisebb személyt is ne kárhoztassunk még akkor is, mikor 
mi másoktól kíméletlenül kárhoztat tatunk. Mindazáltal 
minthogy már egyszer ilyen formán kezünkbe adattatott 
symbolikus könyvül ez a katekhésis: mi, nagyobb gonosz-
nak és holmi rágalmazásoknak eltávoztatásáért ebben 
semmi változást nem tehetünk, melyet reménylünk min-
den könnyen megenged mi nekünk, hogy ha ezt a 80-ik 
kérdést egybehasonlítja a Tridentini Conciliumnak minden 
kánonok után vetett anatheináival, mert annál irtóztatób-
bat még csak gondolni is lehetetlen mi el lenünk; még is 
a Protestáns Státusok ezt a Tridentini Conciliumot meg-
engedik a róm. katholikusoknak symbolikus könyvnek 
tartatni, senkit ettől meg nem fosztván, sem érette nem 
háborgatván.* 

7o Ebben a katekhismusban semmi nincsen, a mi 
Felséges Asszonyunknak személyét megsérthetné vagy az 
ő Felsége jobbágyit ő Felségéhez való hűségtelenségre 
t an í tana ; hanem inkább ellenben a legszorgalmasabban 
tanít ja ez az ő Felségéhez való engedelmességet, hogy 
lehetetlen legyen a mi vallásunk szerint igaz és jó refor-
mátusnak annak lenni, a k. a maga királyát nem tiszteli 
és annak nem engedelmeskedik. 

8 -o Valamint a rom. katholikusok a Tridentini Con-
cilium mellett a románus katechismust symbolikus könyv-
nek tart ják, úgy hogy egyiktől sem engedik magukat meg-
fosztatni: úgy szintén mi nékünk a heidelbergi kathekismust 
lehetetlen a helv. Confessiótól elszakasztanunk, minthogy 
ezt már minden ref. ekklésiák, még a helveciaiak is sym-
bolikus könyvnek vallották a helv. Confessióval együtt. 
(Vide lit. B.). 

9-o Nekünk nagy gyanúságunk lehet, hogy Felséges 
Asszonyunknak híre sincsen ebben a Catekhismusról 
való parancsolatban, sőt hogy a Felséges Locumtenentiale 
Consiliumnak is nincsen elégséges informátiőja e felől a 
könyv felől: mert úgy tetszik, hogy a Felséges Locumte-
nentiale Consilium úgy tart ja, hogy azokat a könyveket, 
melyek említtetnek a parancsolatban, itt Magyarországban 
valamely magános személy írta volna, holott pedig ezek 
a könyvek, melyek eleitől fogva a reformátusoktól sym-
bolikusoknak tartattak, melyeket jól ismer a Felséges 
Locumtenentiale Consilium is mi tőlünk bevétetteknek lenni, 
pro librio symbolicio. 

10-o Hazánk törvényei és sokszor megújíttatott arti-
kulusai is authorisálnak bennünket, hogy a heidelbergi 
katekhismushoz ragaszkodjunk és attól el ne álljunk. 
(Vide lit. C.). 

Ezek szerint minden református ember köteles ugyan 
ennek a heidelbergi katekhismusnak oltalmazására és meg-
tar tására ; de kivált a Prédikátoroknak lehetetlen ezt köte-
lességüknek elmulasztása, sőt hitüknek megszegése nélkül 
oda hagyni, mert minden Prédikátor, mikor Prédikátorrá 
lészen megesküszik világosan, hogy ő a reformata ekklésiá-
tól bevétetett symbolikus könyvek mellől el nem fog állani. 

* Dr. Erdős József a Heidelbergi Káté történetében Dézsi 
Lázár József erdélyi püspök által mondatja e szavakat. F. L. 



Nehéz volna megmondani micsoda büntetésre méltó volna 
az olyan ember, a ki (bátór, akármicsoda valláson volna) 
a maga symbolikus könyvétől erőszakosan megválna. Az 
bizonyos, hogy az elsőbb ker. ekklésiákban az ilyen embe-
rek traditoroknak tartattak, és azért ha Prédikátorok vol-
tak, degradáltattak, mások másképen büntettettek, sokszor 
excommunikál tat tak is). A dunamelléki Superintendentia 
régi jegyzőkönyvéből I. kötet 345., 349., 685—699. lap. 

A Káté ezen apologiája az előljegyzett időben nem 
adatott, be az udvarhoz, valamint a rendeletnek végrehaj-
tása is a porosz háború miatt elmaradt (régi sup. j. k. 
T. k. 704 1.). 

Földváry László, 
váchartyáni lelkész. 

IRODALOM. 

** A mi a vallásban változó és maradandó. 
Ir ta Féterfi Dénes, felolvastatott a Budapesten tartott nem-
zetközi unitárius konferencián. Kolozsvár, 1896. Különle-
nyomat a Ker. Magvetőből. — 14 kis nyolcadrétü lapra , 
terjedő, szépen írott értekezés. Szerző szerint a változás 
a vallásban »kiterjed az összes vallási képzetekre, fogal-
makra, a vallásos gondolkozás minden megnyilatkozására, 
kifejezéseire, az egész vallás ismereti részére*. »Az embe-
riség vallási történelme e változásoknak a képe«. »A hit-
formák, a hitnézetek, a vallási gondolkozás kifejezései vál-
toznak*. Ez világos, bár nem elég helyes beszéd, de a foly-
tatása és a vége már ködbe vész. »A vallások változnak, 
de a változásokban magukkal viszik a maradandót . A 
mely változatok a fejlés fölfelé való vonalába esnek, azok 
a vallásban a maradandót jelzik. A mit a változások a 
Szellemi Igazsághoz való közeledésben, a tisztább szellemi 
látásokban adnak, az a vallásban a maradandó. Az Isten-
eszme valódi fénysugarai, s maga a vallási, szellemi viszony, 
a szent aspiratiók és az isteni élet, ez a mi a vallásban 
maradandó*. Ez már homályos határozatlan beszéd. Krisz-
tus nem így tanított bennünket. Ő azt mondta : Az é g é s 
a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. 
A keresztyén egyház azt t a n í t j a : Az Isten igéje mindörökké 
megmarad. Nos, t. unitárius testvér, ez a vallásban a 
maradandó. 

** A Theologiai Ismeretek Tárából, melyet töb-
bek közreműködésével Zoványi Jenő theol. m. tanár , 
tiszaföldvári lelkész szerkeszt, megjelent a VlII-ik füzet, 
mely az Isten és Katharosok címszók közötti anyag ki-
dolgozását közli. Nagyobb cikkei: Iszlám, János apostol, 
Jansenismus, Jézus Krisztus, Jezsuita-rend, Kálvin stb. A 
cikkek kidolgozása gondos, az irodalomra kellő figyelem 
van fordítva, a magyar tárgyakat szépen kidolgozzák, a 
magyar vonatkozásokat dicséretesen kiemelik. Ezek a munka 
jó oldalai, melyek irodalmi értéket kölcsönöznek a műnek. 
De gyengéi is vannak. Nem egyöntetű sem a lelke, sem 
a teste ennek a munkának. írói közül a szerkesztő és 
Rácz Kálmán a theologia szélső baloldalát képviselik s 
a bibliai cikkekben oly modernismust hirdetnek, melylyel 
a hitet egyáltalában nem, a tudományt pedig fonákul 

építik. Dr. Antal Géza és dr. Tüdős István sokkal konzer-
vatívabbak, helyesebbek, de Antal, ki a hittani és vallás-
bölcsészeti cikkeket írja, gyakran homályos és nagyon 
nehézkes. Van észrevételünk a könyv terminológiájára 
is. A római kath. egyházat és a római katholicismust 
állandóan katholikusnak, katholicismusnak írják. Ez nagy 
dogmatikai és egyházjogi hiba. Katholikusok (csak nem 
»római«) vagyunk mi. mindkét hitvallású evangélikusok is ; 
katholikusok a görögkeleti keresztyének is, mert mind-
annyian val l juk: Credo unam sanctam catholicam eccle-
siam. Azért, mert a pápás theologia kizárólag magának 
foglalja le s a felületes zsurnalisztika széltében így hasz-
nálja a »katholikus«, »katholicismus« neveket : tudományos 
theologusnak és öntudatos keresztyénnek nem szabad erre 
a veszélyes ú t ra tévedni, mely a pápások nyelvén azt 
je lent i : ők az egyház, mi csak felekezet vagyunk. Nem, 
ezt soha el nem fogadhatjuk, mert mi is tagjai vagyunk 
az egy és közönséges (catholicus) egyháznak. Legtöbbet 
érnek a magyar egyháztörténeti cikkek, melyeket maga 
a szerkesztő ír ; és legtöbb szó fér a bibliai cikkekhez, 
melyek Rácz Lajos neve alatt jelennek meg. Az ötíves 
füzetekben megjelenő mű előfizetési ára 6 forint, mely a 
szerkesztőhöz, Tiszaföldvárra küldendő. 

** B ö n g é r f i J á n o s i f j ú s á g i i ra ta ibó l ismét kaptunk 
négy darabot . 

1. Böngérfi bácsi képeskönyve, kis gyermekek részére. 
Csinos versikék, apró történetkék gyűjteménye, melyek 
mindenikéhez szemléltető képek járulnak az értelem vilá-
gosítására. Előnye a könyvnek, hogy jó magyarsággal van 
írva s közleményei a kicsinyek értelméhez vannak szabva. 
A színezett képek is elég jók benne. Kicsiny, 5 — 8 éves 
gyermekeknek való. Az á ra nincs rá írva. 

2. Messze-messze napkeleten, és Még az Óperenciás 
tengeren is túl 7 — 1 0 éves gyermekeknek való mesés-
könyvek. A két könyv tar ta lma ugyanaz, mi a múltkor 
ismertetett >Hegyeken, völgyeken áltaU című nagyobb 
meséskönyvé. A mesék első fele az egyik, másik fele a 
másik könyvbe van beosztva. Szerkezetökről, modorukról 
tehát épen azt mondhat juk, mit a nagyobb meséskönyv-
ről mondottunk. Áruk nincs jelezve. 

3. Az állhatatlan herceg, történeti elbeszélés több 
képpel, 1 2 — 1 5 éves gyermekek számára . Álmos herceg 
állhatatlanságát. Kálmán király elleni többszörös lázadá-
sát és kegyetlen meglakolását beszéli itt Böngérfi érde-
kesen, szemléletesen, könnyen folyó magyaros stylusban. 
A történetet sikerült képek teszik szemléletesebbé. 

Mind a három, illetve négy könyv i f j . Nágel Ottó 
budapesti könyvkereskedőnél jelent meg. Kiállításuk, nyo-
másuk, kötésük szép tiszta. Karácsonyi ajándékul bát ran 
ajánlható jó könyvek. 

** E s k e t é s i b e s z é d , vegyes párok egybekelése al-
ka lmára írta és Kecskeméten 1896. július 26-án elmondta 
Dömötör Bertalan tassi ref. lelkész. — A Kecskeméten, 
Tóth Lászlónál nyomtatott csinos füzetben tar ta lmas al-
kalmi beszéd lendületes elő- és utófohász van. Érdemes 
az elolvasásra. 



** Az Athenaeum ifjúsági könyvei egész gar-
madával jelentek meg a karácsonyi könyvpiacon. Böngérfi 
János »Kornyáti Békés Gáspár«-ját immár ismertettük 
(50. sz.). Derék ifjúsági olvasmány. — Benedekné — índeli 
Etelka: »Jánoska* című könyvében voltakép három elbe-
szélés van, melyek finom, poétikus történetet beszélnek 
el, nemes célzattal, megkapó alapgondolatokkal. Inkább 
leányolvasóknak való. Az ötven tollrajzzal ékesített, 184 lapra 
terjedő mű ára díszes kötésben 1 frt 50 kr. — Arkövy 
Árpád: »A rabszolga-karaván* című ifjúsági munkája 
Falkenhorst és May K. nyomán készült átdolgozás. Isme-
retterjesztő rajzok az afrikai rabszolga-vadászok ellen 
vívott harcokból. A mű hőse Szimba, ki Afrika bensejé-
ben a rabszolgakereskedés ellen és a négerek polgárosí-
tása érdekéhen rettenthetetlen bátorsággal küzd. Érdek-
feszítő mozzanatok, csataképek, vadászkalandok fűszerezik 
az elbeszélést. Az igen csinos kiállítású, számos ábrával 
díszített vaskos (306 1.) könyv ára csinos kötésben 2 frt 
40 kr. — Pajeken J. Frigyes: »Mitaha -sa. a puskapor-
képü«. Közvetlen szemlélet alapján készült indiánus elbe-
szélés. Eleven képet nyújt arról, miként hatolt be a civi-
lizáció Észak-Amerika nyugoti vad tájékaira. A mű hőse 
Mitaha-sa, egy indiánus törzsfőnök, ki elszántan küzd a 
fehérek ellen, de elbukik. A történet keretében szerző 
tanulságosan mutatja be a vasutak keletkezését, helységek 
alapítását, a katonaéletet, az állattenyésztők életmódját, 
és a bányamívelés kezdetét. Serdültebb ifjúságnak való, 
szépen fordított, csinos kiállítású, számos képpel díszített 
testes kötet. Ára szép vászonkötésben 3 frt. — Tom Tit: 
Legújabb 100 kísérlete. Voltakép Good Arthur könyve, ki 
elmés technikai és természettani kísérleteket és produk-
ciókat mutat be ebben a karmadik kötetben is. A két 
első könyv tavaly jelent meg szintén az Athenaeum ki-
adásában. Angol munka, mely pár év alatt minden művelt 
nyelvre lefordíttatott. Ez a befejező kötet, mely 107 kísér-
letet tartalmaz, 117 magyarázó képpel. Ifjúsági könyv, de 
felnőttek is haszonnal mulathatnak vele. Kiállítása nagyon 
szép, képei kitűnőek, terjedelme 244 lap, ára díszkötés-
ben 3 frt. — Szöllösy Oszkár: »A mi Gazsink* című 
verses könyv könnyed folyású versekben mutatja be egy 
fiúcskának a foglalatoskodásait, játékait, nyári utazását, 
betegségét stb. Kedves könyv, 6—9 éves gyermekeknek, 
szépen illusztrálva. A könyvhöz Forgó bácsi írt előszót. 
Ára szépen kötve 1 frt 60 kr. 

A Magyar Mese- é s Mondavi lág című mesegyűj-
teményből, melyet igazi virtuozitással Benedek Elek írt, 
most jelentek meg az utolsó (47—50) füzetek. Többször 
volt már alkalmunk megemlékezni e könyvről, amint az 
egyes füzetek megjelentek. Többször hangsúlyoztuk nagy 
nemzeti misszióját s kiváló paedagogiai jelentőségét. Csa-
ládot és iskolát el sem tudunk képzelni e könyv nélkül, 
mely igaz magyar nyelvével és szellemével a legmegbíz-
hatóbb terjesztője a magyarságnak nyelvben és szellem-
ben. A Magyar Mese- és Mondavilág öt kötetét ötszáznál 
több illusztráció díszíti. Széchy Gyula tollából valók ezek 
mind, méltók az elismerésre. A nagyszabású könyvet tud-

valevőleg az Athenaeum irodalmi részvénytársaság adta 
ki, mely e könyvvel újabb maradandó érdemet szerzett 
a könyvkiadás terén. Ára egy-egy kötetnek díszes kötés-
ben 3 frt. Igen alkalmas karácsonyi ajándék. 

E G Y HÁ Z. 
A budai r e f o r m á t u s o k mult vasárnap délelőtt 

közgyűlést tartottak a Fazekas-téri templomban. A köz-
gyűlésen, a melyet egyházi részről Szász Károly püspök 
első lelkész és világi részről Darányi Ignácz dr. minisz-
ter egyházi gondnok vezetett, a hívek szép számban jelen-
tek meg. A kisorolt egyházi helyi bizottsági tagok helyébe 
a következőket választották meg: Rendes tagoknak: Andorffy 
Károly dr., Dely Zsigmond, Kiss Aron dr,. Oláh Gyula, 
Török Árpád, póttagoknak: Janovits Sándor dr.,- Kiss 
László, Nagy Géza, Szalay Béla dr. A közgyűlést isteni-
tisztelet előzte meg. 

A p r o t e s t á n s o k Münchenben nagyon örvende-
tesen szaporodnak. Számuk jelenleg 50,000. A napokban 
szentelték fel a harmadik templomot, az úgynev. Lukács-
templomot, mely átmeneti stylban készült pompás kupolás 
épület. A müncheni belmisszió egyesület erélyesen folytatja 
munkáját s Sendling nevű külvárosban, hol legrobamosabb 
a protestánsok szaporodása, gyönyörű egyesületi házat 
építtet, mely 100,000 márkába kerül. A szokásos egye-
sületi helyiségeken kívül lesz benne diakonissa-állomás és 
gyermekmenhely is. A gyakorlati keresztyénség, melyet 
nálunk némelyek csak ócsárolni és kicsinyleni tudnak, 
Németországon is hatalmas lendületet vett, s kezdi meg-
termékenyíteni a kritikáló theologia által meddővé tett 
egyházi életet. 

A francia reform, theologiai fakultások. A pá-
risi theol. fakultás, mint Sabatier írja, teljes virágzásban 
van. Hallgatóinak száma jelenleg 63, kik között 4 külföldi. 
A fakultást teljesen az állam tartja fenn. — A montau-
bani theol. fakultás, melyet az egyház lát el s az állam 
semmivel sem segélyez, anyagilag kissé meggyengült. A 
sedani zsinat állandó járulékot szavazott meg részére s 
egyesek is jelentékenyen segélyezik, de a növekvő szüksé-
geket még sem képesek fedezni a meglevő eszközök. Ezért 
Doumerque tanár a Christianisnae című lapban meleg 
felhívást intézett a közönséghez, arra kérve az intézet 
barátjait, hogy ne hagyják cserbe a francia reformátusság 
e híres alma materét. Az intézetnek jelenleg 69 hallga-
tója van. 

I S K O L A . 

A képviselőház közoktatásügyi bizottsága a 
következőleg alakult meg: Bessenyei Ferencz, Boda Vilmos, 
Ciocán János, Csáky Albin gr., Dániel Márton, Hincz Ernő, 
Kammerer Ernő, Kiss Albert, Mezei Mór, Molnár Antal, 
Mócsy Antal, Ováry Ferencz, Pap Samu, Sághy Gyula, 
Sándor József, Schwicker Henrik, Teleki Sándor gr., Tuba 



János. A bizottság elnöke Csáky Albin gróf lett, jegyzője 
Teleki Sándor gróf. 

A tan í tók h á z a érdekében az »Eötvös-alap* orszá-
gos tanító-egyesület most azzal a felhívással fordul Magyar-
ország összes tanítóságához és általában a jótékony va-
gyonosabb osztályhoz, hogv a »visszatérítési pénztár« 
szelvényeit engedjék át e nemes célra. E szelvényeket t. i. 
készpénzvásárlásoknál az üzletek a vevő kívánatára min-
den áremelés nélkül kiszolgáltalják ; s ez intézményt, melyet 
közgazdasági szempontból a kereskedelmi minszterium is 
helyeselt, akarja most az Eötvös-alap országos bizottsága 
a tanítók háza javára felhasználni. A szelvények Roller 
Mátyás egyesületi pénztároshoz küldendők be. (Budapest, 
VI., nagymező-utca 1. sz.) 

Sárospataki főgimnáziumunk államsegélye ügyé-
ben érdekes eszmecsere foly a »Sárosp. Lapok«-ban. Réz 
László, Illyés János, Szathmáry József és Buza János 
szóltak eddig a kérdéshez. Illyés és Szathmáry az állam-
segély elfogadását hasznosnak és szükségesnek tartják. 
Réz és Buza határozottan károsnak vélik s ellene nyilat-
koznak. Buza az idézett lap 50-ik számában részletes 
indokolás után ekként végzi fejtegetéseit: »Kimondom 
véleményemet, mely szerint a sárospataki főiskola (talán 
csak a főgimnázium ?) részére az ál'amsegély igénybevé-
telét károsnak tartom, de egyúttal szükségtelennek is. Egy 
olyan intézet, mint a mi főiskolánk, a mely mellett egy 
egyházkerület áll őrt, a mely — hála Istennek vagyoni-
lag is az elsők között áll s a melynek csak egyik, még 
folyóvá nem tett alapítványa — a Vay—Mocsárv-alap 
— több mint 300,000 forintot tesz s a melynek kezébe 
néhány év múlva egy jövedelmező nagy szőlő kerül 
vissza: lehetetlen, hogy saját erejéből is fenn ne állhas-
son ! Ennek szabadnak, önállónak kell lennie mindaddig, 
míg önálló katolikus (talán római katolikus?) intézetek 
vannak a hazában*. — Helyes, helyes. Csak hadd legye-
nek önálló, szabad iskoláink is, habár mi elvileg nem 
vagyunk ellene az államsegélynek. De aztán legyenek is 
igazán egyházi iskolák, azok a szabad iskolák. Mert most 
még úgy áll a dolog, hogy úgy az államsegélyes, mint a 
»szabad* iskolákban ugyancsak sok minden szabad, s a 
hitetlenség és vallástalanság terjesztése a szabadelvüség 
ürügye alatt a legeslegnagyobb mértékben — szabad. 
Pedig a hol az Úr lelke van, ott van az igazi szabadság. 

EGYESÜLET. 
A N a g y p é n t e k i ref. t á r s a s á g javára f. hó 15-én 

a Royal-szálló dísztermében Wohl Janka ismert írónőnk 
érdekes felolvasást tartott »az angol parlament és a nők* 
cím alatt. A felolvasáson fényes közönség volt jelen, a 
belépti jegy ára 3 frt volt, melyért a felolvasás végezté-
vel hűsítőket szolgáltattak a vendégeknek. 

A budai református nőegylet f. hó 19-én a bu-
dai tornacsarnokban, karácsonyi ünnepélyt rendez a sze-
gény gyermekek számára. A gyülekezet és a gyermekek 
éneke után Haypál Benő lelkész alkalmi imát, Szász Ká-
roly püspök alkalmi beszédet mond. Az ünnepélyen a 
polgári tanítóképézde növendékeinek a karéneke énekel. 
A nőegylet tagjai a szegény iskolás gyermekek között téli 
ruhákat, könyveket s egyéb apró ajándékokat osztanak ki. 

A Loránt f fy Z s u z s á n n a - e g y e s ü l e t december 10-én 
zene- és félolvasó estét rendezett a Lónvay-utcai főgimná-
zium nagy termében. Közreműködtek Szabó Aladár, Schenk 
A., Muraközy Ilona, L Eördögh Árpád, Varga Gyuláné. 
A kedélyes estén nagy és díszes közönség volt jelen. — 
December 13-án pedig a vasárnapi iskolás gyermekek 
számára karácsonyfa-ünnepet tartott, mely alkalommal 
270 gyermeket ajándékozott meg és 50 szegény gyerme-
ket ruhával látott el az egyesület. E hó 28-án szintén 
tart karácsonyfa-ünnepet, [melyen az egyesület állandóan 
segélyezett szegényei részesülnek karácsonyi ajándékokban. 
Ez alkalommal a beszéd tartására Szász Károly püspök 
ur ígérkezett. 

A protestáns országos árvaegyesület igazgató-
választmánya f. hó 5-én ülést tartott, a melyen dr. Wag-
ner Géza alelnök melegen üdvözölte az elnököt, dr. Kovácsy 
Sándor országos képviselőt abból az alkalomból, hogy 
Ü Felsége a ministeri tanácsosi címmel- tüntette ki. Az 
elnök meghatottan köszönte meg e megtisztelést, Ígérvén, 
hogy ezután még több időt szentelend az árvák ügyének, 
Az elnök azután jelenti, hogy a választmány nevében 
üdvözölte volt báró Kochireister Frigyest, az egyesület 
volt elnökét, 80. születésnapja alkalmából, a mi örven-
detesen tudomásul vétetett. Jelenti továbbá, hogy a női-
választmány az elhunyt özv. Székács Józsefné helyére, 
elnöknek özv. Haberern Jonáthánnét, a választmány tevé-
keny alelnökét választotta meg. Dr. Liedemann Károly 
váratlan halálával egy hely a választmányban megüresed-
vén, az dr. Szedenics Zoltán orvossal töltetett be. Liede-
mann özvegyének részvétiratot küld a választmány. Hatá-
roztatott, hogy a népiskolai tanulókért fizetendő 15 kros 
tanítói nyugdíjjárulékot az egyesület évi 12 frt átalány-
összeggel váltja meg. Végül kimondatott, hogy a karácsonyi 
ünnepély az árvaházban f'. hó 24-én délután négy órakor 
tartatik meg, a melyen Horváth Sándor lelkész felkérésére 
Bereczky Sándor ág. h. ev. főgimn. vailástanár tartja az 
alkalmi beszédet. 

GYÁSZ ROVAT. 
f F á b r y J á n o s iglói ág. h. ev. lelkész, a tizen-

három-városi egyházmegye volt főesperese elhunyt. Ha-
láláról következő gyászjetentést adott ki egyházközsége. 
Az iglói ág. hitv. ev. egyház közönsége mély fájdalomtól 
telt szívvel jelenti szeretve tisztelt lelkészének nagvtiszte-
letű Fábry János úrnak XIII szepes-városi tiszteletbeli 
főesperesnek életének 76-ik és lelkészkedésének 45-dik 
évében 1896. december hó 10-én szélhűdés folytán tör-
tént gyászos elhunytát. A boldogult hült tetemei folyó hó 
13-án, délután 2 órakor fognak a helybeli sírkertben örök 
nyugalomra tétetni. Az igaz szeretet, a melylyel lelke az 
egyház előtt tündöklött, maradjon vezérlő és világító 
dicsfénye a gyülekezetnek. Igló, 1896. évi december hó 
11-én. Isten kegyelme nyugodjék rajta. 



K Ü L Ö N F É L É K . 

* Szemé ly i hírek. Az egyházi lapok szerkeszté-
sében újévtől kezdve következő változások lesznek. A 
»Dunántúli Prot. Közlöny* szerkesztését Németh István 
pápai theol. tanártól dr. Antal Géza szintén pápai főis-
kolai tanár veszi á t ; a ^Sárospataki Lapok* szerkesztését 
Radácsi Györgytől, ki 15 éven át vezette ezt a lapot, 
dr. Tüdős István3 a sárospataki theologia akadémia fiatal 
tanára veszi át; a »Kis Tükör« főszerkesztői gondját 
pedig Lapunk szerkesztője dr. Kecskeméthy István kolozs-
vári theologiai tanárra, az eddigi felelős szerkesztőre 
ruházza át. Isten segedelmét és áldását kívánjuk a jeles 
fiatal erőknek a lapszerkesztés nehéz, a mi viszonyaink 
között különösen nehéz munkájára! — Gsánki Benjámin 
Tiszafüredre választott lelkipásztort mult vasárnap iktatta 
be hivatalába Dorogi Lajos, heves-nagykúnsági esperes. 
Az ünnep fénypontja az új lelkipásztor beköszöntő be-
szédje volt, mely »ékes volt hittel, tudománynyal és szere-
tettel*. Az irodalmilag is előnyösen ismert fiatal lelkész-
nek melegen gratulálunk. — A nyíregyházi gyülekezet a 
Lukács Ödön halálával megüresedett lelkipásztori állásra 
meghívás útján dr. Bartók Jenő, debreceni helyettes tanárt 
választotta meg. — Király Ő felsége Pákh Károly, iglói 
ág. hitv. ev. főgimnáziumi tanárnak, a tanügy terén szer-
zett érdemei elismeréseért, a koronás arany érdemkeresztet 
adományozta. - A közoktatási miniszter szerződéses jogon 
Kerekes Ernő, zilahi ref. főgimnáziumi helyettes tanárt 
ugyanoda rendes tanárrá nevezte ki. 

* Az igazo lásra . Pokoly úr igazolni akarván ma-
gát (Lukács 10 : 29.), az ör i Fülep Gábor által és álta-
lam felhozott történeti tények és adatok ellenében, puszta 
állításokkal és tagadásokkal lép fel; a nélkül, hogy azo-
kat szintén adatokkal bizonyítaná. Ez az eljárás az iro-
dalom terén még korántsem követelheti magának, hogy 
megfelelő bizonyítékok nélkül odavetett »megjegyzéseit* 
bárki is figyelembe vegye. így én sem reflektálok azokra, 
bármilyen hálás foglalkozás lenne ez különben reám nézve. 
Révész Kálmán. 

* Nők é s a bibl iai kr i t i c i smus . Meglepő hír ér-
kezett Amerikából. Néhány amerikai nő új bibliával akarja 
megajándékozni a világot. Valami Kingsford Anna nevü 
úrnő már rég megjósolá, hogy a legközelebbi kijelentés 
női közvetítéssel fog megtörténni. E jóslatot akarja meg-
valósítani Stauton Katalin úrnő és az ő »revideáló bizott-
sága*. Kibocsátott prospectusukban e hó végére igérik a 
»Nők Bibliája* első részének megjelenését. Melynek tartalma 
a nőkre vonatkozó szentírási helyek átnézése lenne. Három 
tudós nő fordítja le azokat az eredeti zsidóból és görög-
ből. Több úrhölgy pedig át fogja vizsgálni a bibliai tör-
téneteket, összehasonlítván a régi kéziratokat az új fordí-
tással és megmagyarázandja bizonyos helyeknek és para-
boláknak titkos értelmét. 

Ha a hír igaz, a férfiakkal igen keményen fognak 
élbánni. Ádámnak nyomorúságos szerepe leend az eset 
történetében. A nőtlen Pál apostolt is igen szigorúan íté-
lendik meg. Talán igazuk van e vállalkozó szellemű höl-

gyeknek hogy nincsenek teljesen megelégedve a bibliai 
dolgokkal, a mennyiben férfiak írták a szent könyveket, 
azok commentárait és azok foglalkoznak a theologiával. 
De hát vájjon igaztalanul bánik-e a szentírás a nőkkel? 
Tudomásunk szerint az őskorból nem maradt ránk oly 
mű, melyben a nőkről oly gyengéden és nagy tisztelettel 
emlékeznék meg. Nemes jellemű nőknek szép csoportját 
találjuk benne megörökítve. Sőt a theologiára, különösen 
a középkori theologiára se lehet panaszuk. A római kalen-
dáriumban sok szent nő van bejegyezve. És a katholicis-
mus Máriát oly magasra emelte, hogy Renan igazat mon-
dott, midőn állttá, a pápás szentháromság: Az Atya, a 
Fiú és a szűz Mária. Comtenál is az a legszebb helyek 
egyike, a melyben a Krisztus anyjának kultuszát úgy 
tünteti föl, mint a keresztyének nőkultuszának kifejezését. 
A protestantismus elveté e nézeteket, de oly munkakörö-
ket nyitott meg a nők előtt, a melyekben a nők, miként 
egy Fry Erzsébet, egy Trüdel Dorottya, egy Booth Katalin 
nemöknek a legnagyobb tiszteletet és elismerést nyerhe-
tik meg. 

Meglehet, hogy a »Nők Bibliája« megjelentekor el-
oszlatja kételyeinket, de mégis félünk, hogy az egész 
mozgalom olyan természetű lesz, a milyet a világ már 
eleget látott, t. i. a Szentírást nem az igazság érdekében 
vizsgálják át, hanem csak egy nézet, egy vélemény ked-
véért. Egyébiránt csak örvendeni tudnánk, ha a Szent-
írásban olyan igazságokat fedeznének föl, a miket a férfi 
kritikusok eddig nem tudtak fölfedezni. De arra semmi 
szükség sincs, hogy olyan eszméket erőszakoljanak bele 
a bibliába, a magyarázat neve alatt, a melyek nincsenek 
benne. 

* Bajorországban 1895. év folyamán 234 lélek 
lépett ki az evangélikus egyházból, közülök 154 a római 
egyházba, a többi pedig apró szektákba ment át. Viszont az 
evangélikus egyházba 135 lélek tért át, kik közül 101 római 
katholikus volt. A mult évben kötött 2164 vegyes házas-
ságból 1254 evangélikus templomban áldatott meg és 
1238 pár tett Ígéretet gyermekeiknek evangélikussá való 
neveléséről. 

* Az a n g l i k á n e g y h á z püspöke i közül 19 a rituális 
irány híve; 7 modern theologus; 5 pedig az evangéliumi 
(pozitiv) irány képviselője. A ritulistákat Gladstone és 
Salisbury kedvezése állította ily előtérbe. 

L a p u n k o l v a s ó i t előfizetésök megújítására 
bizalommal fölkérjük. Az előfizetési feltételek a 
Lap homlokán olvashatók. Szegényebb sorsú lelké-
szek (a Il l ik és IV-ik fizetési osztályban) egész 
évre 6, félévre 3 frtért kaphatják a Lapot. Lelkész-
olvasóinkat tisztelettel kérjük, hogy gyülekezetük 
tehetősebb és művelt tagjai körében Lapunkat ter-
jeszteni szíveskedjenek. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal. 

\\J0F~ Lapunk ez évi 52-dik száma a közbeeső 
három napos ünnep miatt két napi kése-
delemmel fog megjelenni, miért előre is 
bocsánatot kérünk t. olvasóinktól. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Felhivás előfizetésre. 
Az 1897-ik évre, L a p u n k 40-ik évfolyamára 

h i r d e t ü n k előfizetést. Azon a vezérnyomon hala-
dunk jövőre is, melyet eddig köve t tünk s melyet 
most 39 éve ekkén t fejezett ki az első előfize-
tési felhívás: 

»Az alap, melyre ép í tenünk kell, Jézus Krisz-
tus, az ember i ség Megváltója. A szere te tben mun-
kás hitet, a hol hiányzik, felébreszteni , a hol 
meghanyat lo t t , megerős í teni s ez által az egy-
háza t minden viszonyaiban új jászüle tésre segí-
teni : az a végcél, ez a főfeladat. S minthogy 
főhi te lvünk szer int h iendőink ós t eendőink egye-
düli z s inórmér téke az Isten igéje: az egyház építése 
körüli t eendőkben is egyedül ezt veszszük irány-
adóul « (Prot. Egyh. ós Isk. Lap 1858. évf. 1. sz.). 

Ezt a reformációi vezérelvet ú j í to t tuk meg 
most ki lencedik éve, mikor e L a p tu la jdonjogát 
és szerkesz tésé t á tve t tük s a lefolyt nyolc év 
alat t ebben a szel lemben igyekeztünk anyaszent -
egyházunka t a nekünk ada to t t erő ós t ehe t ség 
mór téke szerint belsőleg ós külsőleg építeni . 
I s t ennek k íván tunk szolgálni és nem emberek-
nek ; e lvekér t és e szmékér t küzdö t tünk s nem 
személyekér t s személyek ellen. Anyaszentegy-
h á z u n k n a k az evangél iumból ós az evangél ium-
mal való új jászületését , ezt az igaz ós helyes 
evangelizációt sü rge t tük eddig s fogjuk sürge tn i 
jövőre is. 

A mege rnyed t keresz tyén hi t regenerác ió-
jára , a meglazul t p ro t e s t áns ön tuda t e rős í tésére 
tö rekszünk . E nagy célhoz, ez e rős munkához 
Is ten örök evangél iumából mer í tünk hitet, bizal-
ma t ós erőt. Ez az evangelizáció helyes ér te lme. 
Evange l iumi hi te t és erőt oltani az egyházba, 
melyet hi tközöny és erkölcsi l ankadás sorvaszt 
belülről, s hi te t lenség, vakh i t ós szek táskodás 
ostromol kívülről. Evange l iumi lelket önteni az 
iskolába, melyet megtévedt korszel lem s divatos 
álbölcsesség az Isten igéje emlőiről s az anya-

szentegyház testéről leszakítani törekszik. Evan-
geliumi erőkkel fr issí teni fel a családi életet , 
melyről a keresz tyén ízt és jel leget századvégi 
léha erkölcsök kezdik letörölni. Evangel iumi esz-
mékkel nemesí teni a t á r sada lmat , melyből a pénz 
ós a s iker vak bálvanyozása ki kezdi ölni a ma-
g a s a b b r a vívó szenvedelmet . 

Ezt a belső egyházépí tő tevékenysége t pár-
huzamosan kell fo ly ta tnunk az egyház külső épí-
tésével. Mert a Kr isz tus magyarországi egyháza 
külsőleg is sok tek in te tben szervezet len ós erő-
telen. Az ol tár szolgái nagy részben nyomorog-
nak, szárnyaszeget ten bús lakodnak , csüggecletten 
tek in tenek borús jövőjükbe. A lelkészi succres-
cent ia hova- tovább gyengül minőségben és ag-
gasztólag fogy számban. A nép egy helyen a 
rogyásig túl van terhelve, másu t t alig vesz részt 
egyháza fen ta r tásában . Az ú j r end kímélet lenül 
t á r j a föl és mutoga t j a egyházi gyöngeségeinket , 
belső és külső baja inkat . Ezt nem szabad sokáig 
té t lenül néznünk, Hazánkban a p ro te s t an t i smus 
egyházi v i rágzása a magyar faj és magya r nem-
zet é le tkérdése is. Minclen követ meg kell mozdí-
t anunk , hogy ezt e l i smer je a nemzet törvény-
hozása s az e lmérgesedni kezdő baj t gyógyítani 
segítsen az ország k o r m á n y a is. 

A fődolog azonban, hogy mi magunk tegyünk 
kezet a munká ra . Az egyház belső e r ő k r e épül t 
s azokból táplálkozó intézmény, r la ezek az er-
kölcsi erők meglazulnak, vagy épen megszakad-
nak, külső hata lom nem segí thet ra j tok. Azér t 
sz ivünkbe vésve az apostol in tését : »vegyük fel 
az I s tennek minden fegyverét , hogy el lentál lhas-
sunk e veszedelmes időben ós mindeneke t elvé-
gezvén, megá l lhassunk« (Ef. 6: 13). 

Ily szel lemben folytatandó m u n k á s s á g u n k -
hoz bizalommal k é r ü n k a közönségtől anyagi 
és erkölcsi, munka tá r sa ink tó l szellemi támogatás t , 
a kegyelem Istenétől erőt ós segedelmet . 

Budapest , 1896. december hóban . 
Szöts Farkas, 

tulajdonos és felelős szerkesztő. 
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Az országos Pázmány-egyesület és a 
hercegprímás. 

December 3-ikán tör tént , hogy az országos 
Pázmány-egyesüle t t isztelgett Vaszary herceg-
pr ímásnál . E tisztelgésről, jobban mondva, az 
egyesület megalakulásáró l lá tható örömmel em-
lékezik meg a Beligio De ezt se tehet i a nélkül, 
hogy be ne vádol ja ország-világ előtt legelőször 
is »az Istentcc, aztán a római egyház »híveit«, no 
meg a »kálvinista tes tvéreket!« Azt mond ja t.i., 
hogy »a római egyház nem számíthat többé csak 
az I s tenre ós a maga híveire«. Uj ós ezeknél erő-
sebb t ámasz ra van há t szüksége; s hála a Krisz-
tus földi he ly tar tó jának, az Isten helyettesének, a 
római pápának — ez is meg van már. Igen, 
mer t a római pápa magánál az Is tennél is jobban 
gondoskodik a kedves magyar kath. egyházról ; 
hisz ő m á r 1886-ban kijelölte az irányt, a mely-
ben a magya r ka tho l ikusoknak haladniok kell; 
m á r ekkor intet te őket atyai szeretetével a tö-
mörülésre , a saj tó ha t a lmának kihasználására , 
t isztán a kath . egyháznak kedvező tö rvények 
hozására. (Körlevél Magyarország püspökeihez. 
1886. aug. 22.) 

Minket peclig igaz keresz tyén, aka rom mon-
dani római szerete t te l így rága lmaz a Religio : 
»Kálvinista magyar tes tvérek, nézzétek meg jól, 
a ti munká tok az, hogy a törvényhozás , az ál-
lami ha ta lom a val lás ta lansághoz szegődött pár t -
fogónak. Erősebb lóvén a kath. egyház gyűlöle-
tében, mint a világon á rván és egyedül álló 
magya r haza szere te tében (hogy nem hül t meg 
benne a vér, mikor ezt a szemenszedet t hazug-
ságot leírta!), szövetséget kötöt te tek az in te rna-
tionalis zsidó szel lemmel s a t rón mellé feljutva, 
bosszút áll tatok (úgy látszik érzi, hogy volna, 
vagy lett volna rá ok) a kath . egyházon s tönkre 
te t té tek Magyarország keresz tény jellegét®. 

Hogy nem unnak m á r bele az örökös hazu-
dozásba, rága lmazásba! Hisz nem tö rődnénk mi 
velük, ha szent buzgóságukban a homlokukra 
vésetnók is azt a kirívó tételt, a mely szerint 
a római pápa nem békülhet ki, nem férhet össze a 
haladással, a szabadelvüséggel és az új polgároso-
dással. (Syllabus: LXXX.) Nem bánnánk mi, ha 
az országos vásároknál rosszabb búcsúk r a menés 
közben vé re s re mászká lnák is t é rde ike t ; azzal 
se tö rődnénk, ha minden nap concer te t a d n á n a k 
is t emplomaikban , vagy ha szünet nélkül ágyúz-
nának Űrnapján , hogy »alvó« vagy »úton lóvő« 
Is tenük figyelmét m a g u k r a vonhassák — mind-
ezzel nem törődnénk , csak ne r ága lmaznának 
b e n n ü n k e t ; csak hagynának nekünk bókét ; csak 
ne szúrná a szemüket a mi lelki ismeret i szabad-
ságunk ; csak ne bán t aná őket, hogy é lünk! 

Mellettük vol tunk igenis az ú j egyházpoli-
tikai tö rvényeknek . Mellettük vol tunk először 
azért, mer t őszinte hívei vagyunk a le lki ismeret 
s zabadságának ; másodszor azért, mer t két rossz 
közül okos e m b e r módj a r a a kisebbet kelle vá-
lasztanunk. Oda voltunk t. i. szorítva, hogy vagy 
visszafelé megyünk, lépésről lépésre veszítvén 
el szerzet t jogainkat, vagy egy ha t a lmas lépést 
tegyünk előre az egyenlőség, a le lki ismeret i sza-
badság út ján. Nem vé tünk az igazság ellen, ha 
azt mondjuk , hogy a római ha tá r t a lan önzés szo-
rí tott b e n n ü n k e t ide. Ez ad ta ki 1886-ban Magyar-
országon a jelszót a tényleges állapot megváltoz-
ta tásá ra a m á r említet t körlevélben, a miről 
P robászka azt mondja, hogy y>ezen encyclica fő-
pontjai elénkbe tűzik a magyar katholiázmus pro-
grammjátcc. Nem mi vagyunk há t a felekezeti béke 
megrontói , hanem a pápa. E p rog ramm alapján 
először is követel ték a vegyes házasságból szár-
mazó gye rmekek vallásos neveléséről szóló 1868. 
óvi 53. t.-c.-nek a róm. kathol ikusok j avá ra való 
megvál toztatását . Követel ték ezt római ravasz szá-
mítással a szülők természetes jogára való hivat-
kozással. E t e rmésze tes jog persze mind já r t 
te rmészete l lenes , is tentelen lenne, mihelyt gya-
kor lása a római nyáj megrövidí tésével j á rna . Ha 
e tö rvénynek ily módon megvál tozta tása s ikerü l t 
volna: akkor c s a k h a m a r követel ték volna erősza-
kolt jogaik tel jes biztosí tására azt, hogy a vegyes 
házasságok kizárólag pápás pap előtt köttessenek. 
Majd követel ték volna, a régi nyomokon járva, 
a recopula t io t ; ismét az á t té rések komolyságá-
nak megőrzése végett a h í res hat heti okta tás t , 
vagy még tovább menve, a róm, kathol ikusok-
nak prot. h i t re á t t é résekor az á t t é résnek a kor-
mány ú t j án a királyhoz fel ter jesztését , végül pedig 
annak kimondását , hogy a római vallásról a prot . 
va l lásra á t té rn i egyáltalán tilos. De talán az se 
ke rü l t e volna ki figyelmüket, hogy milyen jó 
l enne az a világ üdvére , ha a p ro tes tánsok is 
megünnepe lnék a pápis ta ünnepeke t . S ugyan 
miér t ne kívánták volna megti l tani , hogy a r. 
ka thol ikusok prot. t emplomba mehessenek , sőt 
épen a prédikáló pásztornak tenni kötelességévé, 
hogy a r. ha tho l ikusoka t a prot. templomból uta-
sí tsa ki? Hisz volt ez m á r így va lamikor! S avagy 
miér t ne t i l tot ták volna ki a róm. kath. gyerme-
keke t a p ro tes táns iskolákból ; miér t ne hozták 
volna be a cenzúrát , miér t ne kobozták volna 
el a r. kath. vallás tévedései t szellőztető köny-
veket ; miér t ne t i l tanák ki az egyetemről a pro t 
t anu lóka t ós t a n á r o k a t ? Hisz ezek mind bennvan-
nak az 1886-iki pápai programmbanl Végül pedig 
fölelevenítet ték volna a prot. vallás t e r j edésenek 
megakadá lyozására hozott eme végzéseket : »a lu-
t he r ánusoka t (ide é r tve ma a kálvinis tákat ós 



un i t á r iu soka t is) és azoknak minden pártfogóit , 
mint valóságos e r e tnekeke t es a boldogságos 
Szűz el lenségeit 0 felsége, mint ka tho l ikus feje-
delem fej és jószágvesztésre bünte tn i méltóztas-
sék®. E s »a lu the ránusok (kálvinisták és unitá-
riusok) az országból k i i r tassanak ós bárki által 
szabadon e l fogat tassanak ós megégettessenekcc. 

Nó ne vegyék tő lünk rossz néven, ha e r r e 
közreműködni egyáta lán semmi kedvünk se volt! 

A t isztelgés a lka lmával a he rcegp r ímás a 
többek közt ezt mondá, »Tónyleg nehéz időket 
é lünk. A nyugat felől jövő egészségtelen á ramla t 
m á r Magyarországot is e l tö l t i . . . Je lenünk szo-
m o r ú s a jövő sem vigasztaló. Ezér t különösen 
szüksége van az anyaszen tegyháznak a katholi-
kus írók ós a ka thol ikus saj tó munkása inak tol-
lára, a melylyel a népet fölvilágosítsák, megóv-
ják ós helyes i rányba vezessékcc. 

Nyugat felől jövő egészségtelen á ramla t ! Mit 
é r t sünk a l a t t a? A l iberal izmust , a socialismust, 
vagy az an t i semi t i smust ? A pr ímásnak , úgy lát-
szik, mindegy, aká rmi t é r t ra j ta az olvasó. Sőt 
ha nem csalódunk, a r r a számítot t egyenesen, 
hogy egyik ezt, a másik azt fogja a la t ta ér teni 
s így senki se lesz, a ki egyenesen találva érez-
he tné magá t s megnehez te lhe tne . Nos há t ón a 
social ismussal kezet fogó ant i semi t i smust é r tem 
alat ta . De azt már nem hiszem, hogy a Pázmány-
egyesület is ezt é r t ené és fe lvenné el lene a 
ha rco t ! 

Sa jnosan nélkülözzük a pr imás i nyilatkozat-
ban a világosságot. Igaz, hogy nehéz a helyzete. 
De olyan előkelő helyen mégis önérzet tel , egye-
nesen, ha tá rozo t tan állást kell foglalni! Az ilyen 
se hus, se hal nyilatkozat nem illik olyan magas 
ál lású férfi szájába, ha nem szólt is a délről 
jövő (a minek a Rómában oly kedves jezsui ták 
a zászlóhordozói) kozmopoli ta áramlat ról , de azt 
m á r meglehe te t t várn i tőle, hogy óvja az ú j 
egyesüle te t az an t i semi t i smussa l való kacérko-
dástól, még inkább annak egyenes támogatásá-
tól s az alsó papságot is a minden igazságot 
arculcsapó, hazug izgatástól. Le t t volna rá bő-
séges oka. Hisz köz tudomású , hogy az ország 
nyugoti és északnyugot i részében mily nemte len 
fegyverekkel harcol tak a római papok ós fizetett 
ú jságí róik . Igen de rék dolog, hogy Szmialovszky 
országgyűlési képviselő, mint ka thol ikus (ámde 
nem római!) e m b e r é rdemlegesen megró t t a e 
t isztességtelen harc i modor t az országgyűlésen, 
gr. Károlyi Is tván pedig programmbeszóclóben. 
Le t t volna a lka lma a p r ímásnak is óvni a róm. 
kath. ú j ság í róka t a túlzástól, a t isztességtelen 
fegyverektől ; de nem tette. Sőt ködös sóhaj tozá-
sával a r. ka th írók és ú jságí rók által eddig köve-
tet t i rányt helyeselte, fe lbátor í tot ta . Azzal, hogy 

»különösen hangsúlyozta , hogy vezércsi l laguk 
mindig az igazság legyencc. 

Ám ez Magyarország közjavára mit se ér. Hisz 
az igazság az ő szemükben minden, a mit ama 
római makacs annak t a r t ; viszont az el idegenít-
hetet len, ős ember i jog is igazságtalanság, ha a 
római é rdeke t legalább látszólag sérti. Ezt pedig 
sért i minden, a mi akadályozza, hogy a pápa 
egy személyben egyházi ós világi legfőbb úr legyen. 
Innen van, hogy a pápák sohase ta r to t ták be-
fejezet tnek a köztük s egyes ál lamok közt létre-
jött, fennálló viszonyt. Nekik mindig, de mindig 
több kellett, mint a mit kaptak. Még akkor se 
voltak elégedet tek, mikor in tézkedően nyúl tak 
be az államok ügyeibe ; mikor megfosztot ták a 
t róntól a nekik nem tetsző u ra lkodó t s t r ó n r a 
emel ték kedvel t emberüke t . Tud ják ezt ma m á r 
az államok, legjobban a r. ka tho l ikus á l lamok; 
tud ják az u ra lkodók is. így é r the tő csak, hogy 
a ravasz te lhe te t lenséget lép ten-nyomon eluta-
sí t ják. De az azér t nem szűnik meg alkalmat-
lankodni. Ha nem fenyegethet , há t kegyes sóhaj-
tásokkal os t romolja a t isztán még mindig nem 
látó népet . Hű csatlósai a jezsuiták, kik a leg-
f inomabb ravaszsággal behizelgik m a g u k a t az 
úri családokba. »Folyton csaholó nyájőrei az 
elszánt ka tho l ikus lapok« (Religio, 1896. 46. sz.). 
Vaszarynak te t szenek e folyton csaholó nyájőrök, 
mer t biztosí tot ta a Pázmány-egyesüle te t , hogy 
»ő ott lesz velük mindenüt t , erkölcsi leg ós anya-
gilag egyarán t s m indenkor számíthat r á az 
egyesület«. E ki je lentés ha t á sa alat t í r ja a Re-
ligio: »el vagyunk tökélve, hogy az új pogányság 
elveit nem recipiál juk, az elkeresztyénteleneclés-
ben rejlő elfajulást a nemzet szivében gyökere t 
verni nem engedjük. Nem engedjük , hogy az 
istentelenség í rot t tö rvénye a nemzet vé rébe men-
jen át, szokásává váljék«. A hazafias főpap be-
szédének ily gyúj tó ha tása volt a Religióra. mely 
pedig nem is tar tozik a l egmeggonda t l anabb és 
legvéresebb szájú pápás lapok közé. 

Ne szóljunk most a Magyar Államról, az 
Alkotmányról , a Lepsényi Magyar Néplapjáról s 
a vidéki, t isztán heccekből élő obseu rus lapok-
ról, ezeknek bódító, mérgező ha tásáró l , h a n e m 
lássuk, hogy népies i ra ta ik hogyan okta t ják vilá-
gosít ják a népet ; hogyan munká l ják a haza belső 
béké jé re oly szükséges polgári egyetér tés t . Itt 
van előt tem egy 1890-ben a Szent-István-Társulat 
által kiadot t füzet. Címe: »Mit izen a római pápa 
minden ka thol ikus embernek ?« Olvassunk el egy 
pá r izenetet. »Nincs rendjón, mikor tö rvényt ír-
nak ar ra , hogy a kath. fél más vallású házas-
t á r sa kedvéér t gye rmeké t a más, hamis h i tnek 
ad ja oda! Te, édes atyámfia, ilyen törvényekre 
semmit ne adj 1<í . . . Megesik, hogy a világi tör-



vény va lami olyast pa rancso l , a mi a te ka tho-
l ikus h i ted n e m e n g e d meg. Mit t égy a k k o r ? 
Mindig hitecl szer in t c se leked jé l ; azon a rossz 
emberi törvényen tedd túl magadat . . . Lehe t , hogy 
a vi lági e lö l j á róság szorít , lehet , hogy bün te t , de 
ez m e g ne t ö r j ön téged . Ha itt m i n d e n e m b e r i 
t ö r v é n y t betöl tesz, m i n d e n ba j t k ike rü l sz — az 
Isten pedig kizár az égből; mi h a s z n o d b e l ő l e ? . . . 
Áll jon s a r k á r a m i n d e n ka th . e m b e r o t thon a 
m a g a fa lu jában , beszé l j enek össze, vá logassák ki 
a j ó r a v a l ó kath. p o l g á r t á r s a i k a t s ö s sze t a r tva 
azoka t vá laszszák m e g e lö l já róknak . Mikor ped ig 
jön a köve tvá la sz t á s ide je — l e lk ipász to rod ra 
nézz. Ne legyen hitele, becsülete nálad, csak a ki 
hitedért, egyházadért fciráda . . . Egy más ik füze t : 
»A r ó m a i p á p a izene te a m u n k á s o k á l lapotáró l« , 
sz in tén a S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t k iadása , 1892 . 
így o k t a t : »A mit a ka th . hi t tanít , p a r a n c s o l j á k 
m e g az o r szágos t ö r v é n y e k is (hogy a le lki isme-
re t i s zabadságga l mi lesz, az pe r sze f igyelmet 
n e m é r d e m l ő ké rdés ) ; a mit a ka th . hi t b ű n n e k 
tart , t a r t s á k azt b ű n n e k a t ö r v é n y e k is«. 

Há t szabad a hazafias p r í m á s n a k ilyen be-
széd re bá to r í t á s t nyú j t an i? 

Há t azok a szaf tos m o n d á s o k , a mik a nép-
p á r t »országos központ i i rodá ja« r évén a válasz-
t á sok előt t »Jön a tatárcc cím a la t t á r a sz to t t ák 
el a r. ka th . népe t — megé rdeml ik - e , hogy az 
o r szág h e r c e g p r í m á s á n a k anyag i ós e rkölcs i t ámo-
g a t á s á b a n r é szesü l j enek? 

Ime ily i ra tok k ibocsá t á sá r a , ily lapok szer-
k e s z t é s é r e a j á n l a n a k t á m o g a t á s t a hazafias (a 
nap i l apokná l á l landó je lzője ez m i n d e n p á p á s 
f ő p a p n a k ; e lannyi ra , hogy a sok h a n g o z t a t á s által 
m á r sz inte g y a n ú s s á lett) m a g y a r főpapok . Ime 
i lyen k i adványa i v a n n a k a legelső m a g y a r pápis ta 
i roda lmi t á r s u l a t n a k , a me lynek gyű lése in a 
m a g y a r a r i s t ok rac i a is m e g szokot t j e l e n n i ! . 
Ezekke l s z e m b e n va lóban büszkék l e h e t ü n k né-
p ies k i a d v á n y a i n k r a , s ö r ü l h e t n é n k , ha az u ra l -
kodó ház tagja i is k e z ü k b e v e n n é k azoké t is, a 
m i e n k e t is ós a sa já t s z e m ü k k e l l á tha tnák , s a j á t 
e szükke l í t é lhe tnék meg, hogy kik m u n k á l j á k 
i n k á b b a valódi ke re sz tyén életet , kik mozdí t ják 
elő a t ö r v é n y e s r e n d f en ta r t á sá t , kik ápol ják 
h í v e b b e n az a la t tva lói hűsége t , ők-e vagy mi ? ! 

I t t e s z e m b e ju t s m e g is eml í tem, hogy 
a vá lasz tások előtt , o k t ó b e r e le jén egy fiatal páp i s t a 
k á p l á n n a l t a l á lkoz tam; négyen vo l t unk ; r á t é r t ü n k 
a po l i t iká ra s ő egész hévvel fe j teget te , hogy 
köz t á r s a ság i pár t i . T ö b b e t is mondo t t , m á s t is 
mondo t t , de m i n e k i r n á m ide. Elég, ha je lzem, 
hogy n e m nagy e l i smerésse l szólt a k i rá lyról . S 
miér t , m e r t szen tes í t e t t e az egyházpol i t ika i tör-
vényeke t . Ne gondo l juk azonban , hogy ez a káp-
lán egyedü l áll a m a g a vé leményéve l . Másokat 

se vihet , de a népe t se vihet i m á s r a az a féke-
vesz te t t d ü h ö n g é s , a mi l ap ja ikban , össze jövete-
le iken nyi la tkozik. Á m d e azé r t a vi lág előtt , 
kivál t a b u d a p e s t i püspök i kon fe renc i ák a lkal -
mával , m e g a p ü s p ö k i k ö r l e v e l e k b e n ép oly 
á l l andóan ós k ivá l tkép d i n a s z t i k u s n a k m o n d j á k 
a r. ka th . egyháza t , min t hazafiasnak a főpapsá-
gá t és Magya ro r szág leg jobb b a r á t j á n a k , ba ja i 
felet t könyező a t y j á n a k a p á p á t ! 

De há t van eszük ezeknek a r . ka th . főpa-
poknak , hogy mind ig szép sz ínben t ün t e s sék föl 
maguka t . A pápá tó l t anu l t ák . Az 1894- iki ka th . 
nagygyű lé s a lka lmáva l is, m iko r a nagygyű lé s 
h a t á r o z a t k é n t k i m o n d t a , hogy kö te l e s sége min-
den r. k a t h o l i k u s n a k , hogy «a po lgá rok községi , 
ha tóság i ós o r szágos képvise le t i vá l a sz t á sa iban 
rész t vegyen és ott megbízható katholikus férfiakra 
és i lyenek h i á n y á b a n csak a r r a szavazzon, ki a 
k a t h o l i k u s hi te t és egyháza t m e g n e m t á m a d j a , 
h a n e m a n n a k v é d e l m é r e vál la lkozik és ezt ha tá -
rozo t tan m e g is fogadja« — nagy képpel kérdezte 
a primás: hogy »ta lán s z e p a r a t i s t i k u s tö rekvése -
ket« á p o l u n k ? A köve tkezések m e g m u t a t t á k , 
hogy e nagy h a n g ú , merész k é r d é s e k csak a r r a 
valók vol tak, hogy el leplezzék a valót , megtó-
veszszók a röv id lá tóka t . 

Bizony nagyon e l h a t a l m a s o d o t t m á r a jezsui -
t i smus . 

Pápa. Kis József. 

Az evangeliumi hit világmeggyőző 
erejéről. 

II. 
Ha az evangeliumi hitben keressük az erőt a világ 

meggyőzésére, itt főleg két szempont emelkedik ki, mely 
azt megkülönbözteti versenytársaitól, Rómától és a modern 
kor természeturalmától. E két szempont két szóval fejez-
hető ki: evangeliumi hit. 

Hitünk evangéliumi, tehát az evangelium sziklatalaján 
áll. és Istennek a Jézus Krisztusban való kinyilatkoztatá-
sán alapszik. Kiindulási pontja tehát felette áll a világ-
nak, és nincs abból véve: a pusztán természeti életnek, 
az ily élet eszközeinek és céljainak fölébe helyezkedik, 
a helyett, hogy abba belemerülne. Az előföltétel az, hogy 
a látható világ önmagából meg sem érthető, annál kevésbbé 
meggyőzhető. Csak a ki e világot teremtette, mondhatta 
ki a megváltó szavakat, adhatja a világmeggyőző erőt. 
Mi öntudatosan suppranaturalisták vagyunk, az alapvető 
programm szavai szerint: »A mi testtől született, test az, 
és a mi lélektől születeti, lélek az«. Jól tudom, e vallo-
mással magunkra zúdítjuk mindazok haragját, kik azt 
vélik, hogy a protestanlismusra nézve haladás, ha a ratio-
nalismus felé megy. De az ily reménykedéseknek nagyon 
jó, mennél előbb erélyesen véget vetni. Épen az választ 
el bennünket a modern természeturalom elvétől, hogy mi 
azt valljuk, hogy az evangelium Istennek és az ő örök 
igazságának történetileg megvalósult kinyilatkoztatása. Az 
evangelium isteni erő-kinyilatkoztatás és nem emberi erő-
fejlemény. 



A mi pedig a hitet illeti, ebben is lényegesen kü-
lönbözünk Rómától. Mi hitet, életteljes hitet sürgetünk a 
megtartó Jézus Krisztusban ; Róma meghódolást követel 
az egyház és csalatkozhatatlan pápá ja iránt. Hit helyett 
egyház, Krisztus helyet pápa : evvel megmondtunk min-
dent. Róma törekvése, hogy intézmény győzze meg a 
világot, intézmény, mely bár dúsan felfegykerkezik termé-
szetfeletti kegyadománynyal , azonban mégis csak emberi 
intézmény, földi szervezet, hivatal. A mi elvünk, hogy az 
Isten lelkéből fakadt hit, az Úrral való személyes élet-
közösségből keletkező isteni energia győzze meg a világot. 
Szerintünk a világ meggyőzésére egyedüli fegyver a hit, 
mely személyes életet követel és Istenben való személyes 
életet hoz létre. 

Van a hitre nézve egy látszólagosan kiirthatatlan 
félreértés, mely az evangeliumi vallás ereje kifejtésének 
legnagyobb akadálya. E félreértés a hit lényegére vonat-
kozik. Ha pl. modern embernek azt mondjuk, hogy hit 
nélkül Istennek nem letszhetik, úgy ez rendesen valami 
külső formaságra gondol, melynek nem is kell egész ke-
délyvilágunkkal összhangzásban lennie. Már pedig legyen 
valamely igazság a legmagasztosabb, annak pusztán külső 
elfogadása sohasem fog bármely körülmények közt élő, 
bármely meggyőződést követő embernek lelki nyugalmat 
szerezni. E félreértésre sok helyen akadunk és elleneink 
igyekeznek is azt kiélesíteni és folytonos ismétlés által 
hihetőbbé tenni. A mult cikkben említett pápás térítőiro-
dalomban mindazok számára , kik az egyiptomi husos-
fazekak után visszasóvárognak, dogmaként emlegetik, hogy 
a hit evangeliumi értelemben sohasem több bizonytalan 
vélekedésnél, míg ellenben az embernek valami szilárdra 
van szüksége, valamire, a mi erősebb nála, hogy ar ra 
szükségben és halálban támaszkodbassék. Materialista 
ellenfeleink is hasonló szemrehányásokkal illetnek, és sze-
rintük azt követeljük, hogy a tudomány és érzékeinknek 
tetsző igazságok tételein kívül vagy sokszor azok ellenére, 
olyanokat is saját í tsunk el, melyek ellenőrizhetetlen igaz-
ságok eredetére és megokolásra vonatkoznak, mi által 
életbiztosítást köthetünk a túlvilágra. A vételár pedig az 
értelem feláldozása (sacrificium intellectus) az egyház és 
zsarnok papjai számára. 

Itt lehetetlen kikerülni a kérdést, hogy vájjon e fél-
reértést a múltban vagy jelenleg nem maga az evangeliumi 
egyház okozta-e? E kérdést lehetetlen mellőzni vagy ta-
gadni. Hitünk erősbödik, ha bűnbánólag megvizsgáljuk 
magunkat, vájjon bírjuk-e a hit igaz alakját és teljességét. 
Vagy tán azon látszatnál akarunk maradni , hogy az evan-
geliumi egyház — a Zsid. lev. szerint — hitét mindig 
biztos reménységnek tartotta, és csak az egyház ellensé-
geinek rosszakarata és lelki sötétsége alacsonyítá azt le 
vé leménynyé? Ez igazságtalanság volna elleneink tisztes-
ségesebbjei ellen és szeretetlenség mindegyikük iránt. Az 
evangéliumi egyház tantételei — hála Istennek — úgy értel-
mezték a hitet, hogy az a mi biztos reménységünk és szi-
lárd bizodalmunk. Több körülmény azonban reábír, hogy a 
hit tárgyát szabatosabban és világosabban körülírjuk. 
Azt kell kifejezésre jut tatnunk, hogy a hit nem tanok so-
kasága, álljanak azok bármily összefüggésben, és nem vonat-
kozik tárgyakra vagy dolgokra, hanem a hitben valamely 
cgyedüliről és valamely személyiről van szó. E két ténye-
zőt egybevetve, pontosan meghatározhat juk a hit fogalmát. 
A hit a lélek bizodalma Istennek a Jézus Krisztusban nyilvá-
nult kegyelmében. Tehát a lélek bizodalma az Alkotóban, 
hogy Ő az örök szent szeretet és hogy legyen bár értelmünk 
elfogult és mogszorult a szivünk, mi Benne mégis megvi-
gasztalódunk, mert Jézus Krisztusban Megváltót küldött, ki 
az egyszülött tekintetével az Istenség mélyét átkutat ta és 

szeplőtlen élete erejével, kinos szenvedéseivel, halálával és 
dicsőséges feltámadásával visszavezetett bennünket az Isten 
békéjébe. 

E fejtegetések célja az, hogy gondot fordítsunk a hit 
igaz tárgyaira. Gondoljuk meg, hogy e szóban hit fel-
hangzik ama lélek hata lmas megindulása, mely aggódva 
kérdi a philippi börtönőrrel : »Mit tegyek, hogy üdvözül-
j ek?* és hőn epekedik Luther Mártonnal : »Mitévő legyek, 
hogy az Isten kegyelmét megnyer jem?* Ezért szemben 
elleneink állításával, hogy az evangeliumi hit csak gyenge 
vélekedés, vagy érzéken felüli igazságok bebizonyíthatlan 
állítása, egyházunk feladata a hitet valódi lényegében ér-
vényre juttatni. És ha ernyedetlenül küzdünk azért, hogy 
á theologiai eltéréseket, melyek a rendszert, a megfigyelés 
módját és a következtetés bizonyos i rányát tekintve kö-
zöttünk elég gyakran felmerülnek, semmiseire sem változ-
tassuk át hitbeli különbségekké, így a küzdelemre ben-
nünket nem egyedül az hevít, hogy szétforgácsolásuk 
az erőket csökkenti. Határozottan kijelentjük, hogy pl. az 
Evangeliumi Szövetség nem azért alakult, hogy Róma 
ellen ügyesebb taktikával járhasson el, sem azért, hogy 
az egyes egyházak közt mélyebben fekvő ellentéteket el-
simítsa, kitörülje, vagy pedig bárhol csorbítaná a vallásos 
meggyőződést. Hanem a szövetség alakulásának célja 
küzdeni az evangeliumi egyházak ama szakadása ellen, 
melynek eredete és megokolása az evangeliumi hit fogal-
mát megszégyeníti, amennyiben ama gonosz látszatnak 
kedvez, mintha a hit csak theologiai vélemény vagy ily 
vélemények összege volna, Istennek a Jézus Krisztusban 
nyilvánult kegyelmébe helyezett rendithetetlen meggyőződés 
helyett. Ez bénítja meg erőnket. Ezáltal vétkezünk világ-
történeti hivatásunk ellen. Nem akar juk a theologia fon-
tosságát tagadni a hit élesztésénél és vezetésénél, de ha-
tározottan állítjuk, hogy a hit szilárdítására és i rányzására 
nem minden theologia egyenlően alkalmas. Mert kétség-
telen, hogy az a theologia, mely közvetlenül a theosból, 
az Istenből s az ő lelkéből és igéjéből táplálkozik, erősebb, 
mint az, a mely akár az istenített egyházból, akár az 
emberi bölcseségből meríti erejét. A jó theologus, theo-
didaktus, kit Isten oktat ki az ő szent Fia és szent Lelke 
által, nem pedig a gyarló emberi bölcseség. 

Az így felfogott evangeliumi hit világmeggyőző erők-
kel bír, még pedig két i rányban. Először is a reformáció 
dala ér te lmében: 

Erős vár a mi Istenünk, 
Jó oltalom s védfegyver 

és tovább : 
Élet ura, Isten, 
Kívüle más nincsen. 
A küzdtért ü tartja meg. 

Másodszor az Úr szavának ér te lmében: »Hacsak 
akkora hitetek is van, mint a mustármag, és azt mondjá-
tok a hegynek: emelkedjél és vesd magad a tengerbe, 
megcselekszi*. Az első szempont a világ hatalmasai elleni 
győzedelmes védekezés, tehát passzív szempont, a másik 
pedig támadó, atikv. Mindkettő együvétartozik nemcsak 
bármely hadviselés elemi szabályai szerint, hanem az 
evangeliumi hiteszmény lényegénél fogva is. 

A védelem alatt azt értjük, a mit Martensen jeles 
munká jában (Sociale Ethik) a keresztyénség legmélyebb 
nyugpontjának nevez; lelkünknek Isten védszárnya alá 
helyezését, megyőződésünket Isten hatalmáról, és igéjének 
a Jézus Krisztusban való tökéletes megtestesüléséről; azt 
a bizonyságot, hogy Tőle semmisem választhat el, s hogy 
háborgó elemek és zúgó hullámcsapások közepette is reá-
borulhatunk az üdv e sziklájára, ö szólt a viharhoz a 



a tengeren, és csend lőn. Urunk szava igaz és Ígéreteit 
bizton beváltja. 

Újra megvalljuk ez alkalommal, hogy az evangeliumi 
hit szempontjából tekintve, ha a római szék merő töké-
letesség volna, mégis csak törékeny házibutor a legszen-
tebbnek a thronusával szemben. Újra kijelentjük, hogy 
ugyané szempontból növekedjenek bár a modern termé-
szeturalom rúgói szárnyakká, mégis csak hitvány műkezek 
Isten kiterjesztett karjával szemben, a mely minden dolog 
végső szálát tartja. 

Mi az erős Istentől merítjük erőnket. Reménységünkért 
nem államférfiü, nem pap, nem tudós, nem valamely egye-
sület vagy szabályzat kezeskedik. Ezek mind parányi cse-
kélységek. »Ha fenséged hinni tudna, ügy meglátná Isten 
dicsőségét*, szólt Bölcs Frigyeshez Luther dr. Mi valóban 
azért hiszünk, hogy e gonosz világban meglássuk viga-
szunkat. Valaki azt felelhetné, hogy fellegekre építünk. 
Ennek Isten előtti alázattal, de határozott bizodalommal 
feleljük, hogy mi máskép tapasztaltuk. Tudjuk és minden 
jó keresztyén tudja, ha hivő életet él, hogy kicsoda ment 
meg a vész örvényéből, ki tisztítja meg lelkünket, ki bo-
csájtja meg bűneinket nap-nap után, és ki segít győze-
delmesen a világ, a sátán s a test kísértései elleni har-
cunkban. Az Isten a mi reménységünk s ha Isten velünk, 
ki ellenünk ? 

Leghőbb vágyunk azonban a hit eme védelmezett 
révét napjaink evangeliumi keresztyénsége számára mennél 
hozzáférhetőbbé tenni. Nagy a veszély, a világ hullámai 
sokakat magával sodornak. Sötétben tapogatódznak és 
nem találják ez utat Sión felé. Nem akarunk felettük ítél-
kezni. Minket csak a bizodalom illet, hogy az emberi lélek 
kiáltása, a lélek sóvárgása az Örökkévaló után soha meg 
nem szűnik. És mi magasztaljuk az Ür kegyelmét, hogy 
e vihartól hányatott korban belénk cseppegtette az értel-
met az élő egyházak jóltevő hatásának felismerésére. Ez 
oly tényező, mely által az egyesekben élő gondolatok 
közössé lesznek, és csak így lehetséges az evangeliumi 
hitnek világot meggyőző erőt kifejtenie. Nem szabad azon-
ban a vallási kérdéseket összetéveszteni a társadalmiakkal, 
mely utóbbiak, mint a jelenkor égető kérdései, az evan-
geliumi egyházakra az utóbbi időben úgy rányomták a 
magok bélyegét. Az evangeliumi gyülekezet eszméjére 
sürgős szükség van a hit érdekében. Az élő hitet akarjuk 
erősíteni. Vissza akarjuk az embereknek adni azt, a mi 
képesekké teszi arra, hogy bármely gazdasági válság mel-
lett helyt álljanak és gonosz időkben is megálljanak. Vissza 
akarjuk állítani az evangeliumi hitközösséget, mely arra 
sarkal, hogy a tudatlant tanítsuk, a közönyöst intsük, a 
tévelygőt jó útra vezessük, a gyengét ápoljuk, a szenve-
dőt vigasztaljuk, az összetöröttet feltámaszszuk ; szóval, 
hogy hozzáférjünk mindazokhoz, kiknek legnagyobb szük-
ségük van az izenetre. A mi hitünk a győzelem, mely e 
világot meggyőzte. 

Ezzel áttérhetünk hitünk másik tényezőjére, melyet 
támadónak: előrenyomulónak, aktívnak mondtunk. Ily alak-
ban lép ki a hit az életbe, hogy abban új életet keltsen. 
Nem a pápistás proselyta-fogdosást értjük ez alatt, hanem 
az írást követjük: a mennyeknek országa hasonlatos a 
kovászhoz; tehát csak azt állítjuk, hogy az evangelium 
a protestantismusban arra van hivatva, hogy >a föld sava 
és a világ világossága« legyen. 

Minden tényleges vallásról elmondható, hogy bár sok 
benne az emberi gyarlóság és sokszor a legderekabb kép-
viselői is gyarlóan representálják, mégis az emberi életben 
nála nélkül nem boldogulhatunk. A világ, ha egyik oldalon 
a vakbuzgó tekintélytisztelet, másik oldalon a kétségbeejtő 

skepticizmus szélsősége alapján áll, rémülve veendi észre, 
hogy ezekkel nem tud sem élni, sem halni. Mivé lennénk 
az erkölcsi újjászületés gondolata nélkül, mely mint a 
protestantismus alapeszméje vérünkbe hatolt ? Lehetséges-e 
hogy a világon bárki, egyesület, állam, emberi társaság 
az evangeliumi hit élettanát komolyan nélkülözze? Azt az 
élettant, mely e hit szívélyes bizodalmi jellegénél fogva 
nem lehet egyéb Istennek gyermeki hű követésénél és iránta 
való gyermeki engedelmességnél. S e tekintetben az evan-
geliumi protestantismus elvitázhatatlan fölényben áll a 
romanismus fölött. Nem kézzelfogható igazság-e, hogy egy 
serdülő leánynak sokkal többet érnek a gondos protestáns 
anya intései, mint azok melyeket a gyóntatószékből kap ? 
A hivatalos római egyház opus operatuma nem olyan-e, 
mint bizonyos körök külsősége, kik a naturalismus oltá-
rán a mélyebb erkölcsi meggyőződést feláldozták ? És ha 
a viszonyok így állanak, akkor Magyarországot véve pél-
dának, vissza fogja-e szerezhetni hazánk a régi tiszta 
erkölcsöt, ezredéves története hagyományát, a protestáns 
élettan nélkül, melynek veleje hűség Istenhez, engedelmes-
ség akaratával szemben, és a felelősség egykoron szent 
szine előtt? 

A kérdést másképen is feltehetjük: Hathat-e oly 
erkölcs építőén és temékenyítően, melyben hiányzik az, 
a mit szt Jakab a szabadság királyi törvényének nevez ? 
Róma mindig visszatérést sürget az anyaegyházba, hol 
már másfél évezred óta be van fejezve és lepecsételtetett 
mindaz, a mi az emberiséget bensőleg mozgatja. De korunk 
feladata nem a visszatérés, hanem a továbbhaladás; hala-
dás a megújhodás, az Úr által ránk bizott feladatok tel-
jesítése terén, hogy a keresztyén kötelesség magasabb és 
tisztább fokára jutva, új erővel hirdethessük az ősrégi 
igazságot. Protestálunk egyszersmind a materialista tábor 
prófétái ellen is, kik mint a bacchanstáncosok köre, mámo-
ros fantáziájuk szülte arany jövendő körül táncolnak. De 
a haladásnak, az erkölcsi megújhodásnak a szabadság 
szellemében kell történnie, hogy Isten intésére ügyelve szent 
Lelkének világosságában új célokhoz új utakat találjunk. 
Szüntelenül kell tanulnunk; tanuljuk a világ helyes fel-
fogását egyházban, iskolában, államban és társadalomban ; 
tanuljuk önmagunk helyes megismerését, hogy most a 
XIX. század végén, e híres fin desiecle korszakában, be-
lássuk azt, hogy mi szerez nekünk egyedül nyugalmat ? 
Ismételjük, hogy a szabadság és hűség szellemében való 
erkölcsi megújhodás teszi az evangeliumi hitet vílágmeg-
győző erővé. 

így szemben Róma uralmával és szemben a modern 
természeturalom álmaival az Üdvözítő által hirdetett Isten 
országa zászlaját az evangeliumi hit nevében újból és 
újból kitűzzük. Isten országa egyrészt a legnagyobb kincs, 
melyben a lélek megnyugvást talál, mondhatnók, a 90. Zs. 
űjszövetségi megdicsőülése: »Uram, téged tartottunk haj-
lékunknak*. Másrészt szellemi közösség, melyben Lutherrel 
valljuk: » . , . Hogy az Ő sajátja legyek, és az ő orszá-
gában ő alatta éljek és neki szolgáljak örök igazságban, 
ártatlanságban és üdvösségben*. Ez az Isten országa nem 
külső cselekedetekkel és intézményekben jő el, mint Róma 
kivánja, hanem láthatatlanul közöttünk lebeg. Tartalma 
nem evés-ivás, hanem igazság, béke és boldogság. Örök 
birodalom és örökkön-örökké tartó uralom, mert az Isten 
országlása és az ő örökkévaló uralma. 

Sch. után. F. Gy. 



I S K O L A Ü G Y . 

Káros-e az államsegély? 
— A sárospataki főgimnázium állami segélyezéséről. — 

A tiszáninneni egyházkerület belső életének egy jó 
idők óta csak lappangó, de napjainkban mind sűrűbben 
fölszínre bukkanó kérdése foglalkoztatja az elméket e ne-
vezett egyházkerület kebelében; olyan kérdés, a melylyel 
szemben eddigelé épen maguk a legilletékesebb egyének 
a fejét a homokba rejtő s t rucmadár politikáját űzték, 
számba se véve az ügy széndékos elhanyagolásából szük-
ségképen előtűnhető veszedelmeket. E kérdés a sárospa-
taki főgimnázium állami segélyezésének folyvást égetőbb 
szükségessége. 

Ha csak magát a puszta tényt, a főiskola egy és 
más ügyes-bajos dolgait veszi szemügyre az ember, az 
első szempillantásra szinte kedvet érez magában, minden 
bővebb kommentár nélkül haladni át az eseményeken, 
olyaténképen okoskodván, hogy ez első sorban is magán-
ügyek nem érdekelhetik annyira a mi nagy közönségün-
ket, hiszen majd csak dűlőre juttatják az ügyet a tiszán-
inneniek odahaza, a saját maguk szűkebb körében. Ámde 
az érem másik oldalára nézve, azonnal át kell látnunk 
amaz ügyeknek s közelebbről az államsegély kérdésének 
kiváló fontosságát és pedig nemcsak a sárospataki főis-
kolára, de ál talában a müveit magyar protestantismus 
életviszonyaira nézve is. S épen ez utóbbiaknak kellő 
figyelembevétele ösztönzött ar ra , hogy ez időszerű kérdést 
e Lap hasábjain is szóbeszéd tárgyává tegyem. 

A sárospataki főiskola — a mint azt mindannyian 
tudjuk és elismerjük — a századok tekintélyes időszakai 
alatt mindvégig oly jelentékeny tényezője volt a magyar 
szellemi élet és közművelődés előhaladásának, hogy a 
negyedfél százados önállóság feladása vagy fel nem adása 
felett teljes lehetetlenség egyszerűen napirendre térnünk. 
Közelebbről: az államsegély kikerülése vagy igénybevétele 
nem lehet kizárólag csakis a tiszáninneni egyházkerület 
érdeke, hanem némi köze van ahhoz az egész magyar 
protestantismusnak is. 

A változó idők ügy hozták magukkal, hogy •— akár-
mint is szabadkozunk tőle — kezdjük szép lassan észre-
venni, hogy »jam proximus ardet ucalegon*. Ugyancsak 
a változó körülmények parancsa szülte azt a fordulatot, 
melynél fogva e kérdést most már egész komolyan kezdik 
fontolgatni az a r ra hivatott elmék. Mert ennekelőtte ezt 
az egész dolgot nem véttük ilyen bölcs komolysággal. Elő 
került ugyan a kérdés egyszer is, másszor is, eszünkbe 
jut ta tva azt a régi jó igazmondást : »nem zörög a haraszt, 
ha a szél nem fújja«, de csaknem ar ra kellett felébred-
nünk, hogy kedélyesen ad acta került az egész eszmecsere. 

Most aztán a »Sárospatak i Lapok* legutóbbi szá-
maiban az állami segélyezés nagy kérdése képezi főként 
a megbeszélés tárgyát és pro et contra nem egy egészsé-
ges gondolat szőnyegre kerül. Az az egy dolog már az 
eddig megjelent cikkekből is napnál világosabban tündök-
lik, hogy a nagy többség fázik az államsegélytől még most 
is, a mikor Pató Pál ur mintá jára ide s stova kikopunk 
a gondolkozási időből. Pedig a fázékonyságra szilárd el-
fogadható okokat egyik sem tud felhozni; a kiknek meg 
másfelől erős meggyőződésük parancsolja az államsegély 
igénybevételét, azok alighanem a nevezett lapnak kissé 
exponált helyzete miatt is, nagyon tartózkodólag, sőt félén-
ken tárják elő véleményeiket. Jelen soraimban inkább csak 
az államsegélyt ellenzők nézeteivel foglalkozom, a melyek 

szerény nézetem szerint, :komoly érv számba alig-alig 
jöhetnek. 

Sokat gondolkoztam felette, de máig sem tudom meg-
érteni : hogyan lehet az államsegélyt illetőleg veszélyességet, 
sőt végzetességet emlegetni. S különösen most, a jelen 
esetben. 

A sárospataki főiskola anyagi körülményei, tudjuk, 
a legszebben megfeleltek a régebbi idők oktatásügyi köve-
telményeinek. Autonomiája teljes bir tokában, háborítat lanul 
munkálkodott közre. A prot. eszméknek minél szélesebb 
körben való elterjedésére; igen sok jeles lelkészt, kitűnő 
világi férfiakat nevelt a hazának , s a legkisebb szó sem 
lehetett az iskola ügyeibe való bárminemű idegen beavat-
kozásról. 

Annál nagyobb sajnála tunkra szolgál a jelenben 
annak a tapasztalása, hogy az anyagi viszonyokat ille-
tőleg a helyzet immár egészen másként alakult. Új idők 
jöttek, a régieknél a tanügy terén is ú jabb irányú, sür-
getőbb kívánalmakkal a modern kulturintézetek sorában 
való méltó fennmaradhatás tekintetében. Ezért van aztán 
hogy — nagyon helyesen — az állam veszi a kezébe 
tanintézeteink sorsát, s fenntar t ja azokat helyzetükhöz 
méltóan, lehetővé tevén részökre azt, hogy kitűzött cél-
ja iknak minden iránykan megfelelhessenek. 

S az űj viszonyok jogos követelményeitől, ismerjük 
el, a sárospataki főiskola aggasztó mértékben kezd elma-
radozni, a saját ereje mindinkákb elégtelennek bizonyul 
a r ra , hogy kellőleg lépést tudjon tartani állami taninté-
zeteinkkel, a mire pedig a magasabb iskoláztatás szem-
pontjából a szükség elkerülhefetlen. A ki a főiskola belső 
életét huzamosabb ideig megfigyelése tárgyává teszi, ked-
vetlenül tapasztalhat ta , hogy nem egyszer, a mikor egy-egy 
jelentékenyebb, kétségbevonhatatlanul előnyös reformról 
van szó, melynek életbe nem léptetése az oktatás szín-
vonalának emelése szempontjából igazán vétekszámba 
megy: a szeretett főiiskola mndannviszor azzal kénytelen 
válaszolni, hogy : nem telik, nincs miből. Ezzel aztán az 
egész dolog el van ütve a jó Isten tudja, meddig. Hanem 
aztán a panasz, hogy az anyagi körülmények ilyen meg 
olyan kedvezőtlenek, állandó tényezőként szerepel. 

És íme most, hogy a falrafestett államsegély képe 
mindig jobban kezd előtünedezni, az attól eleitől fogva 
rettegők nem csekély rémületére, mit látunk ? Nem egye-
bet, mint, hogy a sárospataki főiskola anyagi viszonyai 
most egyszerre csodamódon virágzókká lettek s h í re -hamva 
sincs az eddig sűrűn emlegetett szegenységnek. íme most 
készséggel elismertetik, hogy az iskola vagyonilag is az 
elsők közt áll, a mit régen bízvást lehetett állítani, de 
jelenleg kissé merész kijelentés, sőt a mennyire a jövőbe 
vetett pillantások sejtetni engedik, az önerők szilárdsága 
több mint bizonyos. 

Ha e kijelentések, melyeket a mostani szorongató 
helyzet természetes eredményének lehet tar tanunk, a való-
ságban minden tekintetben megállhatnák a helyüket: igaz 
örömére szolgálnának a protestáns tanügy . minden lelkes 
barát jának, s mindannyiunknak, kik a sárospataki főiskola 
ügyei iránt őszinte szeretettel és ragaszkodással visel-
tetünk. 

Igazán, semmit se óhaj thatunk inkább szivünk mé-
lyéből, mint azt, hogy a jó öreg főiskola mielőbb érje el 
anyagilag is azt a polcot, a melyre ama kijelentések he-
lyezték ; hogy pedig ezt elérhesse, arra most már csakis 
egy mód kínálkozik: a főgimnáziuma részére az állam 
segítségének elfogad ása. Lelkünk belsejében, ott van elrejtve 
az a sóha j t ásunk : va jha a főiskolának soha se kellett 
volna megéreznie ezt a mostani állapotot, a mikor az 



iskola és a tanügy igaz barátai immáron kénytelenek 
erősen sürgetni a még eddig kikerült államsegély igénybe-
vételét. 

A szeretetet és ragaszkodást nem ok nélkül hang-
súlyoztam. Sokan igen sajátságos meggyőződésben vannak. 
Mereven ragaszkodnak ahhoz az eléggé nem indokolható 
föltevéshez, hogy mindaz, a ki elérkezettnek látja az időt 
arra, hogy a sárospataki főiskola állami segélyezésben 
részesíttessék: az a nevezett tanintézetnek nem jóakarója, 
de esküdt ellensége. Nekem pedig egészen más vélemé-
nyem van a dologról. Szerintem egyedül az szereti igazán 
ezt az intézetet, s az ragaszkodik valójában annak minél 
nagyobb mértékű előhaladásához, a ki — ismerve a már 
jó idők óta tartó szorult helyzetet — e kínos állapotok 
megszüntetése végett határozottan az államsegély mellett 
foglal állást, míg az, a ki merő előítéletből, a szigorú 
valóságot eltakargatni igyekezve, a mostani tarthatatlan 
állapotokat továbbra is fentartani kivánja, szerintem e 
jeles tanintézet jövendő sorsát és oktatási viszonyaink 
előhaladását kellőképen a szivén nem viselheti, föltett 
szándékával voltaképen az intézet romlására, hanyatlá-
sára törekszik. Hasztalan dolog a reformokkal szemben 
manapság szünet nélkül a negyedfél százados dicső múltra 
hivatkoznunk; a jelen sürget s nekünk a jövőre is kell 
tekintenünk. 

Aggasztó mérvű elterjedésnek örvend az a felfogás, 
hogy jobb nekünk a magunk szegénységében tengődni, 
mint ha gazdagok vagyunk és más az ú r ; majd csak el 
leszünk szegényesen ezután is, ha eddig meg tudtunk élde-
gélni. S íme, a régi állapotokhoz való ezen görcsös ragasz-
kodás miatt, mely egyeseket annyira hatalmába kerített, 
egyszer csak azon veszszük észre magunkat, hogy csakugyan 
tengődés lett az eredménye annak az annyira pártfogolt 
szegénységnek. Hát ha csakugyan olyan gazdag a pataki 
főiskola, miért kénytelen évről-évre annyi tanulni vágyó 
szegény gyermeket visszautasítani az alsóbb gimnáziumi 
osztályokból, és sokat visszataszítani az eke szarvához 
épen akkor, mikor e fejlődő csemetéknek tanulmányaiban 
a legszükségesebb alapokat kellene lerakniok ? ! miért ke-
rül oly roppant sok fejtörésbe a theologiai tanárok nyug-
díjintézete ? Hát ugyan mily jogon és minő alapon tartják 
rosszabbnak, sőt tovább menve, végzetesebbnek azt a 
rettegett államsegélyt annál a szegénységnél, mely lassú, 
de biztos aláásója a tanintézet anyagi és szellemi integri-
tásának, tetemes hátramozdítója a protestáns iskoláztatás 
ügyének ? ! 

És nagy buzgalmukban sokan még abban sem talál-
nak semmi kivetni valót, hogy minden éven nagyszámú 
szegény sorsú gyermek kiszorul az alsóbb osztályokból, mert 
párhuzamos osztályok felállításáról ez idő szerint SÍO sem 
lehet. Hát nem valóságos vétek-e e gyermekek elutasítása ? 
Mi több, az évente kimaradottak közt sok az idegen fele-
kezetben ifjú, a ki a főiskola falai közt már gyermekko-
rában magába szívhatná a protestantismus éltető szellemét; 
íme, az alma mater azokat, kik vágyódva sietnek tápláló 
keblére, kényserülve van ridegen visszautasítani magától. 
Igazán megfogathatatlan, hogy épen azok, a kik e kóros 
tüneteket oly sokszor kénytelenek tapasztalni, kardoskod-
nak legjobban az államsegély figyelmen kívül hagyása 
mellett. 

Bevett szokássá vált a mostani nyomasztó állapotok 
közt az úgynevezett hagyományos szellemnek folytonos 
emlegetése. Hogy az állami beavatkozás romba dönti, ki-
pusztítja az ősi szellemet, mely a negyedfél századon át 
ott lengett az iskola falai között; hogy az állam segítő 
keze örökre végét veti annak az iránynak, melyben az 
ősök oly féltékenyen, nagy vigyázattal haladtak. 

Ehhez is van egy pár szavunk. Teljesen felesleges 
fáradság oly szembeszökően nagyon félteni olyan valamit, 
a mi már úgy is hovatovább tünőfélben van ; sajnála-
tunkra immár elmultak azok a szép idők, a mikor teljes 
joggal beszélhettünk ama hagyományos szellem létezéséről. 
E felől ugyan egész bátran jöhet az a fölötte rettegett 
államsegély! 

Az államsegély igénybevétele esetén a kormánynak 
jogában áll az intézetben egyes tanárokat kinevezni. Ha 
olyan rendkívül erős és megdönthetetlen az a szívesen 
emlegetett hagyományes szellem, akkor teljességgel nincs 
mitől tartani, mert az az erős szellem lassankint azt a 
néhány tanárt is magához fogja vonzani, s föltétlenül 
szükséges is, hogy magához vonja ; de ha esetleg, a mint 
az manapság nagy fájdalmunkra, úgy is van, ez a hagyo-
mányos szellem nem áll valamelyes megingathatatlan ala-
pokon, akkor semmi helye sincs az aggodalomnak, mert 
azokat a tanár urakat cseppet sem lehet majd azzal vádolni, 
hogy ők voltak okozói az öröklött szellem rombadőlésének. 

Azt már csak el kell ismernünk, hogy az autonom 
iskolák önalkotta tanterveinél, a melyekről a segélyezés 
bekövetkeztében természetesen le kell mondani, az állami 
tanterv csak nem alacsonyabb nívón; a mi pedig a ma-
gunk tankönyveit illeti, hogy messzebbre ne menjünk, a 
sárospataki »Irodalmi kör« tankönyvtermelésében is akad 
kiselejtezni való. 

Az 1883. XXX. t.-c.-nek gáncsolása, sőt elítélése 
is erősen túlhajtott dolog, s a régi tisztes, de immár 
rossznak bizonyult állapotokhoz való ragaszkodás kifolyása. 

Már 1883-ban nagy bölcsen elismerte a tiszáninneni 
egyházkerület, hogy az államsegélyre előbb-utóbb nélkü-
lözhetetlen szükség van. S az az érdekes, hogy a mikor 
ezt — in theoria — teljesen elismeri, ugyanakkor az 
önkormányzati jogok egyikéről sem hajlandó lemondani. 
Az ilyenféle állásfoglalásban jó adag ellenmondás rejtőzik. 
Olyanforma az eset, mint mikor valaki, egy közjóra irá-
nyuló intézmény létesítéséről levén szó, így okoskodik: 
»Jól van, én részemről szívvel-lélekkel magamévá teszem 
azt az eszmét, hogy ennek az intézménynek okvetlen léte-
sülnie kell, de jóelőre kijelentem, hogy e célra egy fillért 
sem vagyok hajlandó áldozni a magaméból«. Az efféle 
eset ritka ugyan, aztán meg a hasonlat is sántikál egy 
kevéssé, de nekem azonnal ez jutott az eszembe. Nagyon 
természetesnek találom aztán, hogy az egyházkerületnek 
és az egyetemes konventnek az álláspontját a közoktatás-
ügyi kormány nem fogadhatta el és a konventnek az 
államsegélyre vonatkozó észrevételeit elvetette. 

A sárospataki anyaiskolának múlhatatlanul szüksége 
van az államsegélyre. Az okos belátás, helyes megfontolás 
parancsolja ezt. Ki kell bontakoznunk valahára a meg-
rozsdásodni kezdő elmaradottságból, s bármily nehezen 
essék is, el kell fogadnunk a segítő kezet, hogy e tan-
intézet méltóképen helyet foglalhasson modern kulturinté-
zeteink sorában. Mert mostani szegénységében csak foko-
zatos hanyatlás lesz az osztályrésze s elhomályosul, a haj-
dani dicsőség. 

Én tehát, ki aggódó szivvel nézem a jelent, s igaz 
ragaszkodással vagyok eltelve a tanintézet ügyei, életvi-
szonyai i ránt : a leghatározottabban ezt hangsúlyozom 
jelszavamúl : 

Államsegélyt a pataki főiskola főgimnáziumának! 
Kriton. 



T Á R C A . 
Karácsonyi csillag.* 

T e t s z i k m á r K e l e t e n a h a j n a l i c s i l l a g , 
V i l á g o l j u t a m r a , k ö n y ö r ö g v e h í v l a k ! 
N é l k ü l e d e p e s z t ő , k i e t l e n a z é l e t , 
G y ö n y ö r ű , f e l s é g e s , á l d o t t a z t e v é l e d . 

H a n e h é z p á l y á m o n i j e s z t a s ö t é t s é g , 
M e g g y ú j t o d h i t e m n e k h a m u k o d ó m é c s é t ; 
A l á t h a t a t l a n I s t e n m a g á t m e g l á t t a t j a , 
S í g y s z ó l o k : L e g y e n m e g a z ő a k a r a t j a ! 

H a ö r ö m h i v s á g a l e l k e m e t e p e s z t i , 
E m b e r e k á l s á g a s z i v e m e t r e p e s z t i : 
L á t l a k a k e r e s z t f á n k i n e m h u n y ó f é n y n y e l , 
T ö v i s m e l l e t t n y i l ó o l a j f a l e v é l l e l . 

H a , a k i k s z e r e t t e k s k i k e t ó n s z e r e t t e m , 
A z o k a t j a j s z ó v a l m i n d a s í r b a t e m e t t e m : 
S u g a r a d a s í r t i s b e v i l á g o s í t j a , 
S l e l k e m a s z é p r e m é n y t m a g á h o z s z o r í t j a . 

H a t é v e t e g ú t o n m e g b o t l i k a l á b a m , 
S h e v e r I s t e n k é p e a b ű n ö k p o r á b a n : 
F é n y e d l e c s ó k o l j a l e l k e m r ő l a s z e n n y e t , 
S m e g t i s z t u l v a , é r z e m e f ö l d ö n a m e n n y e t . 

J ö v e l , h a j n a l c s i l l a g , t ű n j fe l m i n d a z o k n a k , 
K i k s i r a l o m v ö l g y ó n s í r n a k , t u s a k o d n a k ; 
Á l t a l a a h i t n e k s z e m e i v e l l á s s u n k , 
M í g a m a s z e b b h o n b a n l e s z b o l d o g u l á s u n k ! 

Sántha Károly. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Az unitárius szószék. Egyházi beszédgyűjtemény Magyarország 
ezeréves fennállásának emlékére írták az unitárius lelkészek. Szer-
kesztette Sitnó János sepsi-kőröspataki lelkész. 1896. Nagy 8-ad-
rét. I. — VIII + 1—484 lap. Ára 3 forint 20 kr. Kapható a szer-

kesztőnél. 

Magyar unitárius lelkésztársaink ezen ismertetendő 
kötetben szép emléket emeltek magoknak is, az ezredéves 
ünnepnek is. Vajha mi, református lelkészek, szintén gon-
doskodtunk volna. Valamely gyűjteményes munkáról, mely-
ből az utókor megösmerhetie volna a magyar református 
lélkészi kar szellemi képét á millennium ünnepi esztende-
jéből. Fájdalom, ezzel is, mint sok más jó gondolat meg-
valósításával, elkéstünk s egyfelől bizonyos szégyenérzettel, 
másfelől az elismerés őszinte nyilvánításával kell tekin-
tenünk a hozzánk képest elenyésző csekély számban 
levő unitárius lelkésztársaknak ezen valóban monumentá -
lis emlékmüvére, 

* Karácsony előtti számunkba későn kaptuk, de azt hisz-
szük. karácsony után is szívesen veszik olvasóink ezt a hangulatos 
költeményt. Szerk. 

Az unitárius atyafiaknál egyáltalában ninics oly túl-
tengés a prédikáció-irodalom terén, mint nálunk kálvinis-
táknál ; sőt Ferencz József püspöknek a munkát bemutató 
előszava szerint., ez idő szerint nálok épen. a gyakorlati 
lelkészet irodaima részesül legkevesebb figyelemben; pedig 
mint oly igazán mondja »a vallás ápolására és így az 
egyház elébe kitűzött cél elérésére, a leghatalmasabb esz-
köz volt és lesz mindig a szószék«. 

Ha nagyon kevés gyakorlati lelkészeti munka jelent 
is meg eddig az unitárius papoktól, ennek a kötetnek tar-
talma azt igazolja, hogy ők e téren is dolgoznak, sokat 
dolgoznak, és gonddal dolgoznak. 

A gyűjteményben, mint hamar j ában összeszámíthat-
tam, van hét imádság, egy sírbeszéd és 73 egyházi be-
széd ; ezek közül ünnepi 17, alkalmi 30, közönséges 26. 
Az alkalmi beszédek között találunk egyet »István király 
napjára* , (L1V) egyet pedig »Dávid Ferenc halála évfor-
dulójára*. (LIX.) Vájjon mindkét napot rendszeresen ünnep-
lik immár az unitárius atyafiak ? Millennáris beszédet hármat , 
imádságot pedig négyet találunk e gyűj teményben; mely-
nek értéke bizonyára nevekedett volna, ha a tartalmi be-
osztásban bizonyos rendszert követ a szerkesztő. 

Tekintet nélkül hagyva az imádságokat és sírbeszé-
det, (melyek különben is csak ráadásul foglalhatnak helyet 
az »egyházi beszéd * gyűjteményben) néhány általános 
vonásban kísérlem meg az itt található 73 prédikáció 
méltatását . 

Mindenek előtt feltűnt előttem a beszédek többségé-
nek a mi szokásainkhoz és mértékünkhöz viszonyított 
rövidsége. A LXXV. számú beszéd például (Miként emlé-
kezzék meg egy ifjú az ő teremtőjéről, Préd. 12 : 3. felett) 
összesen három és fél oldalra terjed, melyből a beveze-
tés egy oldalt, a felvett három rész pedig két oldalt foglal 
el; közülök azonban az első (legyen az ifjú vallásos) arány-
talanul rövid, összesen 23 sorra terjed. Épen nem vagyok 
barát ja a. hosszas prédikációknak; viszont azonban a túl-
ságos rövidséget sem pártolom, mert a »breviter<-rel 
gyakran feltétlenül együtt j á r a »confuse«. Ezzel azonban 
épen nem akarom azt mondani, hogy e gyűjtemény rövid 
beszédei nem fejtenék ki eléggé t á rgyuka t : ellenkezőleg 
a legtöbbről e tekintetben is elösmeréssel kell nyilatkoz-
nom s egyúttal felvetem a kérdést: nem jó lenne-e nálunk 
is, ha sokan félóránál is tovább tartó beszédeiket valami-
vel rövidebbre fognák, s elhagynák az olyan hosszú beszé-
deket, mint e gyűjtemény XXXVII. darabja, mely 16 és 
féllapra terjed, tehát majdnem ötször annyi terjedelmű, 
mint az LXXV. számú. 

A beszédek főtétele (propositio) és annak részekre-
osztása (partitio) a legtöbb esetben nemcsak egyszerű és 
világos, de egyúttal megnyerő, sokszor frappans. Némi 
túlzást csak egyetlen esetben vettem észre, midőn t. i. a 
XLVI. számú (toronyfelavatási) beszéd szerint a torony 
1. központjelző, 2. irányjelző és 3. villámhárító. 

A tárgyalásról a legtöbb beszédnél szintén csak 
dicsérettel emlékezhetem meg. Értelmes, választékos nyel-
ven írott, sok esetben megkapó és magas niveaun álló be-
szédek ezek — alakilag. Előszeretettel használjak fel a törté-
nelmi példákat és a költői müveket ; lángoló buzgósággal 
és élő kegyelettel emlegetik hithőseik, nagy jóltevőik nevét 
és tetteit. Egyik szerző még téli prédikációjában (LXXIII) 
is alkalmat talál, hogy Serwetet, Dávidot, a Zsukiakat, 
Augustinovicsokat, Kovács Dénest, Dersi Jánost és Rerde 
Mózest néven nevezze és felemlegesse. Ez már talán kissé 
sok a jóbó l ; mi kálvinisták pedig nagyon is ri tkán em-
lítjük meg prédikációinkban a Kálvin, Dévai, Méliusz, Bocs-
kay, Bethlen, Rákóczy stb. nagy neveit és tetteit. 



De maradjunk még egy kissé ennél a téli prédiká-
ciónál. Címe: Mire int a tél. Alapigéje: Zsolt. 147 : 16. 
^Dicsérjétek az Urat, ki a gyapjúhoz hasonló havat adja*. 
(A 16. versben ugyan, csak a második mondata van a 
textusnak, ezzel együtt : »és hinti a zuzmarázt, mint a 
hamvat«, ezt sem kellett volna elhagyni, sőt talán még 
a 17. verset sem, mely szorosan az előbbihez tartozik; 
eltekintve azonban ettől, a textus kijelölésénél nem lett 
volna szabad elhagyni a 12. verset, mert ebben foglalta-
tik, hogy: * dicsérjed Jeruzsálem az Urat ; dicsérjed a te 
Istenedet, óh Sión*) A felvett textus alapján ezt a főté-
telt állítja fel szerző elássuk a téli természet intéseit rendre*, 
ily felosztással: A téli természet int: 1. ember bízzál az 
Isten gondviselésében, 2. legyen szeretet szivünkben. 
3. legyen reményünk egy jobb jövő iránt. 

Ez egyetlen példából (melyhez még igen sok hason-
lót hozhatnék fel) láthatjuk, hogy némelyik unitárius kol-
legánkat épen nem látszik kötelezni és feszélyezni a szö-
vegszerüség követelménye; a textus sokszor nem alapige, 
nem is vezérige, hanem csak mottója beszédjüknek : sok-
szor még az sem. Ez pedig olyan körülmény, mely igen 
sokat levon a különben világosan és szép nyelven írott, 
logikusan elrendezett beszédek értékéből is. 

Az pedig, a mit a VII. számú, Karácsonyi beszéd 
szerzője a textussal elkövetett, azt hiszem páratlan a 
homiletika történetében és irodalmában. A beszéd címe: 
»Az Isten megjelent testben*; textusa pedig I. Timótheus 
3, 16. »Az Isten megjelent testben, igazoltatott lélek 
által, láttatott angyaloktól, hirdettetett a népek közt, hit-
tek benne e világon, felvitetetett dicsőségbe*. Látjuk azon-
nal, hogy szerző az alapigét nem a Károlyi, nem is Ká-
morv vagy a Menvhárt-féle fordítás szerint, hanem való-
színűleg a saját fordítása szerint ad ja ; a mi ellen — 
különösen ha nálok ez a szokás — semmi kifogásom nem 
lehet; de van igenis, és pedig erős kifogásom az ellen, 
hogy az alapigéhez a következő jegyzetet csatolja: »Tu-
dom, hogy a helyesebb olvasás ez lenne: a ki megje-
lent stb., de célomnak így jobban megfelelt*. 

Azt az álláspontot, hogy a bevett fordítás szavain 
bárha hibás is a fordítás, változtatni nem szabad, nem 
helyeslem ugyan, de értem; értem s egyúttal helyeslem 
is azt az álláspontot, a mely szerint a homileta a hibásan 
fordított szöveget önmaga javítsa ki s kijavítva használja; 
természetesen egyetlen szóval sem érintve a hallgatóság 
előtt, hogy a kérdéses hely a bibliában rosszul van for-
dítva, mert ezáltal főkép az egyszerűbb és bibliás nép 
előtt a biblia tekintélyét ingathatja meg; de azt az állás-
pontot és eljárást már sem érteni, sem helyeselni nem 
tudom, hogy egy pap a hibás fordítást — bár jól tudja, 
hogy hibás — csak?azért hagyja meg és használja, mert az 
»céljának jobban megfelel*. Az ilyen eljárást én sem a biblia 
tekintélyével, sem a homileta komolyságával megegyező-
nek nem tarthatom, épen úgy. mint azt a homiletai 
játékot, mikor egy pap, kinek történetesen bibliai neve 
van, beköszönő beszéde textusául olyan verset keres és 
vesz fel, melyben saját uri neve szerepel. 

A szóban forgó karácsonyi beszéd szerzője maga 
megmondja, hogy a. felolvasott helyet egy unitárius szó-
székről hallani szokatlan, váratlan, meglepő s tán megdöb-
bentő is lehet ép az unitáriusok előtt«. Pedig azt hiszi, 
hogy »eljő az idő, midőn az alapigék nem az orthodoxiá-
nak, hanem az úgynevezett heterodusiának, az unitárius-
nak, vagyis a tisztább és egyetemlegesebb vallásnak és 
Istenfogalomnak bizonyítására fognak szolgálni és hasz-
náltatni *. 

Benne vagyunk tehát egészen az orthodoxiában és 

heterodoxiában; lássuk még röviden, egyetlen idézetből, e 
beszéd dogmatikus irányát. Ex uno disce omnes. 

»Minden újszülöttben Istennek egy-egy gyermeke, egy-
egy kisebb vagy nagyobb Messiás jő a világra, kiről a 
próféták előre jósoltak. Mindenikben Isten teremtő ereje 
testesül, szeretete nyilatkozik. Mindenik Bethlehemben, a 
kenyér házában, a gondviselés mezején születik. Mindenik 
felett feltűnik a ragyogó csillag, az anyai szeretet szemé-
ben. Mindenik fölött megzendül a szülei keblek húrján az 
angyalok karéneke: dicsőség stb. Mindenikhez odajnönek 
a keleti bölcsek — család nagyjai, vénei — hozva aranyat, 
tömjént és myrkát : a szeretet üdvözlését és a remény 
kedés jó kivánatait. Mindeniket keresteti ama nagy zsar-
nok, a halál, mindenik veszélyben forog, ama veszé-
lyekben, melyeknek a zsenge élet kitéve van; de a gond 
viselés titkos keze által megmenekül*. 

Szép, nagyon szép, de nem keresztyén beszéd, csak 
»Zengő érc és pengő cimbalom*. Épen ezért részemről 
nem kérek belőle. Nekem a karácsony hasonlíthatatlanul 
és kimondhatatlanul más valami, mint az apám vagy a 
fiam születése napja. A mi Krisztusunk és a »kisebb-na-
gyobb Messiások« között nem qualitativ vagy fokozati, 
hanem absolut különbség van ; mi szerintünk az Isten a 
testben nem »a lehető legnagyobb arányban« jelent meg 
a Krisztusban, hanem »ő benne lakozik az Istenségnek 
egész teljessége testiképen*. (Kolossé) b. 2, 9.). 

Egyszóval: »mi közöttünk és ti közöttetek nagy 
közbevetés vagyon; annyira, hogy a kik akarnának innét 
ti hozzátok általmenni, nem mehetnek ; sem pedig onnét 
ide nem jöhetnek« (Luk. 16, 26.). Az unitárismus dog-
matikai álláspontja az evangéliumi egyházakéval kiegyen-
líthetetlen ellentétben áll; ezért történt csak legközelebb 
is, hogy a baptisták (a kiket a magyar prot. modern theo-
logia jelenleg élő legelső képviselője egyenesen kitagadott 
a protestantismus köivből, a mennyiben a velők való 
ölelgetőzést nyilvános elvtagadásnak s a protestantismus-
ban való szivtágulásnak mondotta), a többi non-comformista 
prot. egyházak képviselőivel együtt Nottinghamben f. évi 
március havában tartott kongresszusokban nyilván kimon-
dották az unitáriusokkal szemben, hogy »az a pont, 
melyben egymástól különbözünk, annyira nagy horderejű, 
— magában foglalván Jézus teljes személyiségét és misz-
szióját — hogy az egyesülést velők gyakorlati lehetetlen-
séggé teszi*. 

Ugyanez az ok teszi nem annyira gyakorlati, mint 
inkább elvi lehetetlenséggé azt is, hogy a prot. egyházak 
lelkészei az unitárius írók dogmatikus tartalmú (tehát 
főkép ünnepi) beszédeit használhassák. Legfeljebb azért 
ismerkedjünk meg velők, hogy megtanuljuk: hogyan nem 
kell és nem lehet nekünk beszélni. Ellenben a nem any-
nyira dogmatikus tartalmú (tehát a legtöbb közönséges 
és alkalmi) beszédekből —leszámítva a sokszor ezekbe 
is becsúsztatott dogmatiko-polemikus részleteket, melyek-
ben különösen a praedestinatiót nagy előszeretettel, de 
nem nagy alapossággal támadják és ócsárolják — mi is 
tanulhatunk egvetmást; tanulhatunk egyszerűséget, vilá-
gosságot, szép irályt ; nyerhetünk sok derék példát az 
inventióra, képekre, hasonlatokra. Ez utóbbi szempontok-
ból melegen ajánlhatom az »Unitárius szószék« megszer-
zését és tanulmányozását. 

Kassa. Révész Kálmán. 



B E L F Ö L D . 

Világ folyása. 
Revízió sürgetése. — Kath. egyházi és iskolai alapok összeírása. — 
Iskolák államosítása. — Egyházpolitikai törvények hatása. — Római 
kath. autonómia. — Mire int az egyházpolitikai törvények hatása ? 

A főrendiház december 18-iki és a képviselőház de-
cember 19-iki ülésében az egyházpolitikának egy kis utó-
játéka folyt le, mely alkalomból Bánffy kormányelnök és 
Wlassics szakminiszter figyelemreméltó egyház- és kultúr-
politikai nyilatkozatokat tettek. 

A revízió kérdését Sehlauch bibornok veiette fel előbb 
a bizottságban, dec. 18-án a főrendiház nyilt ülésében. 
Indítványozta, hogy a válaszfeliratban a vallás terén 
levő bajok orvoslása és a vallási béke helyreállítása is 
hangsúlyoztassék. Az indítványhoz először Bánffy minisz-
terelnök szólott. Találóan rámutatot t arra , hogy a Schlauch 
által javasolt indítvány »mintegy felhívás ar ra , hogy újból 
foglalkozzunk az egyházpolitikai kérdésekkel; a kormány 
azonban épen a vallási béke és nyugalom helyreállítása 
végett távolról sem akar ja , hogy »az egyházpolitikai kér-
dések akár a törvényhozás termében, akár azon kívül 
ú jabban felvettessenek*. Majd Wlassics miniszter vette föl 
a szót. Van izgalom és nyugtalanság a vallás terén, de 
csak azért, mert bizonyos papi körök folyton izgatják és 
szítják a felekezeti érzékenységet. Ámde a kormány teljes 
őszinteséggel a pracificatio terére lépett és semmi olyan 
egyházpolitikai tervvel nem szándékozik actióba lépni, 
mely a kedélyeket nyugtalanítaná, sőt a meglevő törvé-
nyeket is a legnagyobb kímélettel ha j t ja végre. A ház 
nagy többséggel helyeselte a két miniszter nyilatkozatát, 
s a válaszföliratba a vallásügyre vonatkozó Schlauch-féle 
toldalékot nem vette be. 

A r. katholikus egyházi és iskolai alapok ügyét is 
Schlauch thozta elő a főrendiházban s másnap Ashóth 
János a képviselőházban. Fölhozták, hogy »a kormányhoz 
közel álló körökben és lápokban az a velleitás nyert ki-
fejezést, mely különösen a kath. a lapí tványoknak törvény 
általi szabályozását, illetőleg ellenőrzését célozná«. Erre 
is Bánffy felelt először. Konstatálta, hogy »az, hogy a 
kormány akciót szándékozik indítani a kath. alapítványok 
ellen, egyáltalán tévedésen alapszik*. A görög-keleti szerb 
es román egyházi vagyon törzskönyvelése van folyamatban 
mely már 21 év óta húzódik, s melyre nézve a király is 
hozzájárult ahhoz a tervhez, hogy »a mennyiben az auto-
nom egyházi hatóságok ezen rendelkezésnek eleget nem 
tennének, közigazgatási úton történjék meg 1897. j anuá r 
1-én túl az összeírás®. A Teleszkv-féle felolvasás tudo-
mányos magánvéleményt fejezett ki, mikor azt javasolta, 
hogy az összes s így a r. kath. egyházi és iskolai ala-
pítványok kezelése és ellenőrzése törvényhozási úton ren-
deztessék. Wlassics miniszter még azt is kijelentette, hogy 
a kath. alapokat az állami ellenőrzést szervező Bontz-féle 
tervezetbe nemcsak hogy fel nem vették, hanem egyik 
szakasz értelmében azokat egyenesen kivették. 

Az iskolák államosítása szintén ezen alkalommal 
jött ismét szóba. Wlassics azonban egyenesen kijelentette: 
»én az exkluzív államosításnak elvi ellensége vagyok, mert 
nem tar tom helyesnek és pedig azon nagy, fontos kultu-
rális érdekeknél és azon szeretetnél fogva, melylyel a köz-
ség és felekezet a maga iskolája iránt viseltetik, hogy 
iskolafentartó kizárólag csak az állam legyen. Én azokat 
a nagy állami érdekeket meg tudom óvni és megóvhatok-
nak látom akkor is, hogy ha az állam nem mint exkluzív 
iskolafentartó szerepel*. — Ez a nyilt, határozott és helyes 
nyilatkozat bizonyára mindazok körében megnyugtatólag 
fog hatni, kik az egyházi iskolának barátjai . S mi pro-
testánsok, kik ebben az országban aránylag a legtöbb 
iskolát tartjuk fenn, csak helyeselhetjük azt, hogy a minisz-
ter bizonyos tanügyi körök túlzásaival szemben, valahány-
szor erre alkalma nyilik, mindig hangsúlyozza, hogy nem 
bará t ja az exlusiv államosításnak. Csodálatos, hogy mily 
ferde fogalmak divatoznak e tekintetben is a tanügy terén! 
Az iskola államosítását szabadelvű eszmének hirdetgetik 
az apostolai, pedig az iskola államosításával korlátok közé 
szorul az iskola szabadsága, eltörültetnek a tanügyi typu-
sok, az egyformaság merevsége és élettelensége állhat elő 
s megszűnik a fentartók között a tanügyi verseny. A tisz-
tán állami iskola nem a szabadelvüség, hanem az állami 
praepotentia diadala lenne. Nem állami iskola kell a ma-
gyar nemzetnek, hanem jól szervezett nemzeti iskola, ezt 
pedig századok óta gondosan ápolják hazánkban a haza-
fias egyházak s köztük bizonyára mindkét hitvallású evang. 
egyházunk. 

Az egyházpolitikai törvények hatását a törvényhozás 
termeiben a válaszfelirati vita folyamán ismételten szellőz-
tették pro et contra. Schlauch bibornok szerint »az egy-
házpolitikai küzdelmek által felidézett lelkiismereti aggo-
dalmak nagy mérvben lekötve tartják a közérzületet« s 
»a küzdelem utófájdalmai a közérzületben ma is végigrez-
zennek«. Ashóth János, ez a szellemes és gunyoros, de 
tanult conservatív politikus pedig azt konstatálta a képvise-
lőház dec. 19-iki ülésében, hogy az »új rend nyomasztó 
hatása jobban fáj ugyan a r. katholikusoknak, mint a pro-
testánsoknak, de a katholikusoknál a hitélet csudálatos fel-
buzdulása származott belőle, ellenben t. protestáns testvé-
reink közül már igen sokan kezdik látni, hogy ezeknek 
az egyházpolitikai reformoknak némely határozatai egy-
házuknak nemcsak anyagi függetlenségét fenyegetik, de 
fenyegetik a hitélet erejét és bensöségét is*. Kétségtelen 
tény, hogy egyházaink anyagi függetlenségét nagyon meg-
viselte és híveinket erős próbára teszi az új rend, papsá-
gunkat pedig sok helyt igen-igen elkedvetlenítette, s álta-
lában véve majd mindenütt deprimálta. Sajnos, hogy eme 
depressió, melybe az anyagi károsodás érzete is jelenté-
kennyen belejátszik az egyházi hatóságok s irányzó férfiak 
részéről, eddigelé legalább, még kevés méltánylásban része-
sült, a pápa erkölcsi presztidzsét veszedelmesen megté-
pászta, s az egyház közéleti szellemét aggasztólag meg-
viselte. Számtalan régi benső bajunk, titkos sebünk, s nem 
egy régi mulasztásunk most, az új viszonyok által doba-
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tott felszínre. Van tehát válság, még pedig mind egyházi, 
mind valláserkölcsi válság, s épen azért nagyon résen 
kell lennünk, hogy a válság nagyon el ne harapózzék. 
Teljességgel nem tanácsos most struc-politikát űzni; takar-
gatni a bajokat, elhallgatni vagy épen simítgatni a jelent-
kező kórtüneteket. A hamis diagnosis ép úgy megbosszulja 
magát később, mint az elhangolt gyógykezelés; de leges-
legnagyobb bajt a nembánomság és a nemtörődömség okoz 
ezen a téren is. 

Az egyházi válságból más-más consequentiákat 
vonnak le az emberek, kivált a politikusok. A conser-
vativek helyesebben néppárt i politikusok revíziót és kat. 
autonomiát sürgetnek. Asbóth csípősen gúnyolódik az 
autonomiát ígérgető miniszterekkel. »Minden el fog múlni, 
mondá többek között, de félek, hogy a kath. autonomia 
ígérete soha el nem múlik, ez talán mindig igéret fog 
maradni*. Wlassics miniszter a Schlauch és elvtársai által 
hangoztatott vallási izgatottságból magára nézve azt a 
következtetést vonta le, hogy ily izgalmas idők nem al-
kalmasak az autonomia szervezésére. »Méltóztassék meg-
győződve lenni, hogy addig, míg nem látom, hogy a túl-
zott szenvedélyek lecsillapodnak, hogy a túlzók majorizá-
lása következhetik be, felelősségem érzetében nem merném 
a koronának javasolni az autonomia kongresszus egybehí-
vását. Ez, azt hiszem, komoly és határozott kötelességem, 
mert ha a célt el akar juk érni s ha az autonomiát oly 
fontosnak méltóztatnak találni, mint a hogy egyrészről 
ő eminenciája, másrészről ő excellenciája ennek kifejezést 
adott, akkor közös egyetértéssel működjünk, hogy az iz-
galmak lecsillapodjanak és nyugodt időben történhessék 
meg a választás, oly időben, hol nem a felkorbácsolt 
szenvedélyek viszik a vezérszerepet, mert a r ra is súlyt 
helyezek, hogy ne csak kongresszus legyen, hanem olyan 
kongresszus, a mely oly autonomiát és szervezetet tud 
életbeléptetni, a mely ő felsége legfőbb kegyúri jogának 
épségben tartásával életképes szervezet legyen*. 

Vajha mi protestánsok minél előbb és minél ered-
ményesebben levonnók a ránk vonatkozó tanulságokat. 
Két nagy tanulság már eddig is bizonyos, sőt előre is 
látható volt, Egyik, hogy az »új rend« nagyon leleplezte 
bajainkat. Könyörtelenül feltárja sebeinket, kemény ítéle-
tet tart eddigi mulasztásaink fölött. Ad oculos demon-
strálja, hogy az egyházi közszellem meghanyatlott, a gyü-
lekezeti élet elerőtlenült, az egyének hitélete aggasztólag 
megfogyatkozott s az erkölcsi fegyelem egyházban és is-
kolában, családban és társadalomban ijesztőleg meglazult. 
Ezt nem lehet se elvitatni, se elpalástolni: kitör az és 
gyógyításért kiált úton-útfélen. — Másik tanulság az, hogy 
ezeket a belső bajokat nem lehet, nem szabad tétlenül 
nézni, hanem orvoslásuk után kell nézni, még pedig seré-
nyen, válvetetten, addig, míg nem késő. Fogjon munkához 
a pap a templomban, a tanító az iskolában, a pres-
byter az egyháztanácsban a tollforgató az irodalomban, 
és minden egyházi testület a maga körében. Az idők 
gonoszak, a veszély közeleg. Nincs idő a késlekedésre. 
J a m proximus ardet Ucalegon ! Sóváradi. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
A párbaj kárhoztatása. — A theologiai tanárok tanítási szabad-
sága. — A Gusztáv Adolf-egyesület. — A németek balvéleménye 
rólunk. — A montenegrói hercegnő áttérése. — A Mária-kultusz 

erősödése. 

Két kérdés foglalkoztatta a minap a porosz larto-
mányegyházi zsinatok tagja i t : a párbaj s a theol. tanárok 
kérdése Az ú. n. »Professorenfrage« egyházpolitikai jel-
szava lett az egyes pártoknak. Az összes pártárnyalatok 
egyértelműleg kinyilatkoztatták azt, hogy a párbajozás 
erkölcstelen s így elvetendő, sőt voltak hangok, a melyek 
e modern betegséget még az egyházfegyelem alkalmazása 
szempontjából is tárgyalták. A párbaj kérdését a zsinatok 
abból az alkalomból tárgyalták, hogy Németországban egy 
konkrét könnyelmű párbajesetből kifolyólag nagy mozga-
lom indult meg. sőt maga a birodalmi gyűlés is két napig 
vitatkozott a párbajról . A katonai becsületbiróságok elavult 
intézményeinek és szabályainak gyökeres reformálásáról 
van itt szó, sőt a porosz igazságügyminiszter megígérte, 
hogy a büntető törvény intézkedéseit a párbajról refor-
málni fogja s- e reményének adott kifejezést, hogy a ka-
tonai becsületbiróságok új szabályai kedvező visszahatás-
sal lesznek a polgári párbajszabályokra is. A porosz 
tartományzsinatok egyértelműleg a könnyelmű párbajozás 
ellen nyilatkoztak. »Á párba j — mondják — Isten igéje 
és parancsai ellen elkövetett bűn, a miért is a mélyebb 
keresztyéni ismeret fejlesztése és terjesztése, nemkülönben 
törvényes és administrativ rendszabályok alkalmazása 
út ján sürgősen eltörlendő !« Hát nálunk ? Itt már valósággal 
a párbajok túltengéséről lehet szó. Sehol a világon — 
még Francia- és Németországot sem véve ki — nincs 
annyira elterjedve a párbajszokás, mint épen Magyaror-
szágon. A büntető törvénykönyv összes határozatai a pár-
baj ellen semmisek, mivel senki azokat még nem tart ja . 
Reformáljuk azt alaposan s űzzük el a párbaj t a had-
sereg köréből, s akkor a polgári életben is megszűnik. 
Mint vallás- és erkölcsellenes bűnt üldöznünk kell azt az 
egész vonalon. 

Az ú. n. »Professorenfrage« az ú. n. akadémiai 
tanszabadság körül forog. Arról van szó már a Hammer-
stein-Kleist-féle javaslat óta, hogy az egyház nagyobb 
arányban éljen a maga jogaival a theol. tanár i tanszékek 
betöltésénél s ellenőrizze azok hitvalláshűségét. Ez jogos 
és helyes törekvés, s csak sajnálni lehet, hogy a theol. 
tudomány és az egyházi hitélet között ilyen mély sza-
kadás támadt . Az azonban szintén baj, talán veszedelem 
volna, ha ez a törekvés a theol. akadémiai tanszabadság 
megnyirbálására vezetne. A theologiában kritikára is szük-
ség van, mint a szobának szellőztetésre. Az ó- és újtes-
tamentomi kritikát, mely az evangéliumot épen nem érinti, 
nem nélkülözhetjük. A kritikátlanság keservesen megbo-
szulja magát mind a tudományos, mind a gyakorlati élet-
ben. Ily értelemben nyilatkozott Frank, Cornill és Bey-
schlag is a zsinatokon. Úgy látszik, a német protestantis-
musnak mély sebe az, hogy a theologiai tudomány meg-
hasonlásba jutott a. hitélettel. 

Nálunk ez a ba j még nem mutatkozik, de megvan 
az a még nagyobb baj, hogy igen sok embernek semmi-
féle theologiája nincsen, hanem az elvtelenség és irány-
talanság forgatagában vergődik sokszor még maga az ige-
hirdetés is. 

Az áldásos Gusztáv Adolf-egyesületnek ez évi dessaui 
naggyyűlése egyik fénypontja a német prot. egyházi élet-
nek. Áz ünnepi szónoklatok tele vannak evang. vallásos-



sággal s a jövőben vetett bizalommal. Braun, Richárd, 
Ritschel és Fricke beszédein olvasva is épül az ember. Az 
egyesület megütközését fejezte ki egy szászországi herceg-
nek a papságba való belépése miatt, ki egyik beszédjében 
az ősi prot. Szászországot, a római egyházba való átté-
résre szólította fel a dresdai udvari templomban. Az egye-
sület szeretetműködéséből kiemeijük, hogy az utolsó évben 
a fiókegyletek száma 1832-ről 1849-re, a nőegyletek 
száma 526 ról 538-ra emelkedett. Évi jövedelme 2,056.193 
márka, az előző évinél 355,356 márkával több. A főegv-
letek között első helyen áll Württemberg évi 95,086 márka 
bevétellel; azt követi a rajnai tartományegyház 94.934, 

i Lipcse 78,401, s Biandenburg 73,203 márka évi bevétel-
lel. 51 templomot, nyolc paplakot és 15 iskolát befejezett. 
Facta loquuntur! A 19 ezer márkából álló nagy szeretet-
adomány a steyri-ausztriai gyülekezetnek jutott ; Hedder-
beim és Kotusch egyenként hét ezer márkát kapott. A 
nagygyűlésen az örmény kérdés is előkerült. Megbotrán-
kozással vette az örmény mészárlások hirét, a melyeknek 
a politika ürügye alatt Armenia keresztyén lakossága oly 
irtóztatóan megszenvedett. Az örmény keresztyének sorsa 
iránt mind nagyobb és nagyobb az érdeklődés Európa ker. 
államaiban, csak a politika igazán Pilátus módjára mossa 
a kezeit. 

Bosszantó e nagygyűlésről Beyschlag tanár bennün-
ket közelről érdeklő tudósítása a >Deutsch-Evangelische 
Blátter* legújabb füzetében. Sajnálom, hogy ily nagy tudós 
a mi dolgaink körüli tájékozatlansága miatt több ízben 
adott felvilágosításaim dacára ily nagyot tévedett. A 
dessaui nagygyűlésről szórói-szóra így referál: *A nagy-
gyűlést bizonyos diplomatikus eljárás jellemzi. Miután a 
magyar református egyház (sic!), mely évről évre ado-
mányokat kér és kap az egyesülettől, a jövőben a kért 

y kormánysegély fölemelése fejében a tótok és németek erő-
sebb magyarosítását Ígérte meg, helyén lett volna annak 
Dessauban való komoly megrendszabályozása (»ernste 
Zurechtweisung«), a mint arra a rajnai főegylet javaslata 
célozni is látszott. A javaslat (bizonyára Fricke elnök 
tapintatos közbenjárására) visszavonatott, a melylyel azon-
ban aligha javult a magyar chauvinismus, a mely előtt 
— sajnos — a németség erősen kapitulál«. Mennyi hiba 
és tájékozatlanság ily rövid tudósításban! Pedig még csak 
nem régen is az erdélyi szászok támadásai s egy nagyobb 
könyvadomány vétele alkalmából ezt írtam Beyschlagnakí 
»Nagyon sajnálom, hogy a hű magyar tanítvány a német 
mesterrel összetűzött, sőt a tanár úr — mint írja — az 
igazságért ellenségünkké is vált. Mi magyar protestánsok 
a hazai lutb. tótok és szászok részéről sok szidalmazás-
nak vagyunk kitéve a külföldön, mely a magyar állam-
eszméhez való erősebb ragaszkodásunkat már a nemzeti-
ségek elnyomásával azonosítani hajlandó. Nem a nemzetisé-
gek, hanem azoknak lelketlen agitátorai ellen irányul 
helyes állami érdekek által vezérelve a magyar protestan-
tismus küzdelme, mely a reformáció óta a legszervesebb 
összefüggésben van a magyar állam constitutionalismusá-

_ val. Mint történetismerő, a magyar egyháztörténet mind-
A H ^ e g y i k lapján meg fogja találni e küzdelmet. Hogy pedig 
^ ^ ^ a magyar nyelv az állam hivatalos nyelve s annak tudása 

minden művelt magyar állampolgártól megkívánható, azon 
ép oly kevéssé lehet csudálkozni, mint Posen ú. n. ger-
manizálásán. Különben bennünket megnyugtat az a tudat, 
hogy egy Fricke és Pank a mi viszonyainkat személye-
sen ismerik s remélhetőleg fog nekik sikerülni a Gusztáv 
Adolf-egyesület jóindulatát a magyar ev. egyházzal szem-
ben a jövőben is fentartani és biztosítani*. Valóban saj-
nálatos, hogy hazai rosszakaratú denunciálások alapján 
még ily jóhírű tudós is ily természetű kérdésekre s igaz-

> 

talan ítélkezésekre ragadtatja el magát! Itt tennünk kellene 
valamit. A hazai püspöki kar s Dianiska jóakaró infor-
mációja ellensúlyozhatná a német testvéreinknél rólunk 
táplált igaztalan véleményeket! 

A XIX. század épen nem szegény meglepetésekben. 
Ilyen meglepetés az idők pápás jele Ilona a montenegrói 
hercegnőnek a római kath. hitre való áttérése. Politikai 
természetű aktus volt az, csak hogy olasz trónörökösné 
lehessen. Valóban a vallásos hitnek megvetésére vezethet 
a népek előtt az ilyen áttérés, mely egy házasságnak 
saját hitét hozza áldozatul. A »szent atyának* egyenes 
kívánságára történt az áttérés, a melynek még az eskü-
formáját is közli az óka'h. »Deutscher Merkúr«. A helyett, 
hogy a pápa, mint jó lelkipásztor, azt mondotta volna: 
maradj a te hitednél, még maga erőltette az áttérést. E 
konvertita láttára teljesen feledte a pápa azt, hogy csalat-
kozhatlan elődje az olasz királyi családot exkommuni-
kálta. s hogy abban egyházi esketésről szó sem lehet, 
De mi lehetetlen a pápaságra nézve, különösen ha poli-
tikai előnyökről van szó. Hisz a pápai hatalom a legfőbb 
s a legszentebb cél, a mely tehát szentesíti az ezközöket. 

A Máriadogma. óta (1854) ugyancsak erősödik a 
római égyházban a marianismus a valódi keresztyénség 
rovására. A Krisztust vallásos tudatára nézve megköze-
líthetlennek tartja, azért fordul a közelebb eső szent pro-
tektorokhoz, különösen azok fejéhez, Máriához. Korúm 
trieri érsekségének területén megjelenik a »Paulinusblatt.*, 
a melyben következő pápás csudás legendákat olvasha-
tunk : »Mária, az ördög ellensége, a második mennyei 
Éva, az emberiség isteni anyja. Krisztussal együtt gyö-
kere és alapköve egy új isteni teremtésnek. A mint a bűn 
egy férfi s egy nő útján lépett föl a világban, úgy az üdv 
is az új Ádám s az új Éva : Krisztus és Mária műve. . . 
Mária tisztelete a szent szűz sírjánál kezdődik. Egy ősrégi 
zsidó traditió (?) azt tartja, hogy a szent családhoz tar-
tozó több száz keresztyén életével lakolt azért, hogy Mária 
sírjánál emléket akart emelni. Mária tiszteletére legtöbbet 
tett századunkban Pius pápa, a midőn az egyházban 
mindenkor hitt (?) tant, a mely szerint az Isten anyja 
szeplőtlenül fogantatott s így mentes az eredendő bűntől, 
az egész világnak istenileg kijelentett tannak jelentette ki stb. 

A ki az új-szövetséget ismeri s benne a keresz-
tyénség történeti okmányát látja, az itt nem a történet, 
hanem a legendák világában találja magát, s komolyan azt 
kell kérdeznünk, hogy ezt a modern római Máriavallást 
megilletheti-e még a keresztyénség neve? Mig az új-szö-
vetség szerint Jézus anyjának egyik kérését elutasítja 
s annak hivatásába való beavatkozásától hallani sem 
akar, míg továbbá az ő apostolai mindenütt kizárólag az 
ő nevéhez s személyiségéhez kötik az üdvöt s anyjának 
állítólagos vallásos jelentőségéről mit sem tudnak, addig 
ez a modern Máriavallás a megváltás müvét felében Má-
riának tulajdonítja. FIol marad az a kijelentés: »És nincsen 
senkiben másban üdvösség, nem is adatott . . . más név, 
mely által kellene megtartatnunk, mint az ember Jézus 
Krisztus ?« Tehát Jézus valótlant mondott akkor, a midőn 
magát tartja »út, igazság és életnek« ! Az esztelenséggel 
határos a szent Liguori ama káromlása, hogy nehéz a 
Krisztus, de könnyű a Mária által üdvözülni! Ez hát az 
a pápás vallás, a mely előtt ma fejedelmek és kormányok, 
írók és demokraták lépten-nyomon hódolnak s a melyért 
oly gyakran Canossába is indulnak! 

Eperjes. Dr. Szlávit Mátyás. 



IRODALOM. 
** Egyházi beszéd hazánk ezeréves fennállásának 

emlékére, írta s a bács-feketehegyi templomban 1896. május 
10-én elmondotta Tóth Sándor feketehegyi lelkész. — A 
legutoljára kapott, de teljességgel nem a legutolsó, millen-
niumi beszéd. Sőt inkább a legjavából való. Hivő lélek 
inspirálta, képzett elme gondolta ki, szónoki erő formázta. 
Élvezettel olvastuk elő-és különösen szép utó-imáját, g y ö -
nyörködtünk beszéde tömör erejében, magas szárnyalásá-
ban, vallásos buzgóságában. Sikerülten bizonyítja, hogy 
Isten velünk volt az ezeréves múltban és velünk lesz a 
jövőben is, csak legyünk erkölcsileg tiszták. — Az érté-
kes beszéd ára nincs jelezve. 

** >Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című illusztrált munkából most jelent meg a 
71-dik füzet, a melyben Gracza György Budavár dicső-
séges bevételét mondja el a nála megszokott elevenséggel. 
A fűzet egykorú képei ezek: Petőfi halála, Máriássy Já-
nos honvédezredes. Gróf Leiningen-Westerburg Károly 
honvédtábornok. Budavári honvédszobor. 

** A Pa l las nagy Lex ikonának 181 —185-dik 
füzetei is megjelentek, melyek a XIII. kötet első öt füze-
tét képezik. Pontosabb cikkek: Németalföld. Német iroda-
lom. Németország. Népesedés. Névmagyarosítás. Nógrád-
megve. Norvégia. Növény. Növénytan.Nyak. Nyelvtudomány. 
Nyitramegye. A mellékletek közül megemlítendők: Német 
birodalom, Németalföld, New-York. Nógrádmegye, Nyitra-
megye és Olaszország térképei. A Nílus allegorikus szobra 
(réznyomat). A növénybetegségek táblája (színnyomat), 
úgyszintén a nyárfa, cellulóza-gyártás, csüngő nyírfa, olaj-
és zsírtermelő növényeket ábrázoló mellékletek, valamint 
az óraszerkezeteket ábrázoló két ábra. 

E G Y H A Z. 
A ka i serswer th i d iakonissza- intézet virágzó ál-

lapotáról szólnak a következő számok. Az anyaintézetben 
jelenleg 950 diakonissza van, kik között 215 még próba-
testvér. Az intézetnek Kaiserswerthben 11 fiókintézete és 
Németországon szintén 11 fiókintézete van; telepei pedig 
számtalanok a német birodalomban. Igv a rajnai tarto-
mányokban 136 telepe van 346 diakonisszával, Westfaliá-
ban 40 telepe 103 diakonisszával. Poroszországban 13 te-
lepe 77 diakonisszával, Németországon kívül 9 telepe 37 dia-
konisszával. A diakonissza-intézetben kisdedóvónöi, elemi 
és polgári iskolai tanítónőképző-intézet is van, melyekből 
számos igen derék kisdedóvónő és tanítónő kerül ki. 

A barsi egyházmegyei lelkészértekezlet egy-
hangúlag elhatározta, hogy minden lelkész kötelességének 
ismerje gyülekezetében hetenként egyszer vallásos össze-
jövetel vagy estély tartását. A teendő tapasztalatokról 
minden lelkész jelentést terjeszt be a legközelebbi érte-
kezletre. — Követendő szép példa. A vallásos összejöve-
tel keretében a hitébresztés és hitszilárdítás, a vallásos 

iratok és lapok terjesztése s több más keresztyén munka 
könnyen megkezdhető és sikeresen folytatható. Ez már 
kipróbált dolog, csak nem kell sajnálni tőle a fárad-
ságot. 

A szabadkai ág. h. evangélikus missziói egyház 
templom-építéshez készül. De lélekszáma kevés, a fizető 
egyháztagok szama csak 9 0 ; a város pedig nagyon mos-
tohán bánik velők, még csak telket sem ad a templom 
és a paplak számára. A buzgó hívek és a hitrokonok 
áldozatkészségéből összegyűjtöttek immár e célra mintegy 
6633 frtot, ámde csak a templomtelekért 9500 frtot kell 
fizetniök s a templomot és paplakot együtt 15,000 f'rtra 
tervezik. E végből »Esdő szózat «-ukkal bizalommal for-
dulnak a hitsorsosok nagylelkűségéhez adományokért. Az 
egyház ügyét a kerület püspöke, Sárkány Sámuel is me-
legen ajánlja. Az adományok az ág. h, ev. lelkészi hiva-
talhoz, Szabadkára küldendők. 

A hódmezővásárhe ly i egyházban, mint egyik 
helyi lap írja, az egyháztanács elhatározta, hogy az egy-
házi elemi iskolák történetét Terek Gyula népiskolai fel-
ügyelő lelkészszel megíratja. Elhatározta továbbá az egyház-
tanács, hogy az úgvnev. privátat vagy ismétlő órák adását 
a tanítóknak — saját növendékeikkel, saját tantermeikben 
— nem engedi meg; a szülei házban azonban a magán-
órák adását nem tiltja. A külterületi iskolák segélyezése ügyé-
ben küldöttséget menesztett a közoktatásügyi miniszterhez, 
a ki a küldöttség kertére kilátásba hélyezte, hogy a kül-
területi iskolákat állami segítségben fogja részesíteni. Végül 
elfogadta a presbyterium az űj templom restaurálására 
vonatkozó javaslatot, mely szerint az űj templomot kipa-
doltatják. új padokkal, új ablakokkal és szélfogó készülék-
kel látják el. 

Egyházközség i jubileum. Körös-Tarcsán nagy 
fénynyel ünnepelték meg a református hívek a gyüle-
kezet százéves jubileumát. Az ünnepségen jelen voltak: 
gróf Dégenfeld József főgondnok, Kiss Áron tiszántúli 
püspök, Joó István tankerületi-főigazgató, a környék köz-
ségei küldöttségekkel. Az egyházi ünnepségen Szabó Já-
nos esperes mondotta el a templom százéves történetét s 
megható imát mondott. Utána nagyszámú résztvevőkkel 
közebéd volt. 

I S K O L A . 

Budapesti theologiai akadémiánkon a kará-
csonyi szünidő december 2l-ikétől január 3-án estig tart. 
A legatio-választás e hó 15-én ment végbe, a mikor 
Budapestről 22 theologus, négy végzett theologus, hat fő-
gimnáziumi tanuló bocsáttatott ki ünnepi követségbe. A 
fennmaradt legatiók a nagykőrösi tanítóképző intézethez 
tétettek át. Ugyancsak december 15-én pótló- és javító 
alapvizsgálat tartatott, mely alkalommal Szász Károly 
püspök, Szilády Áron főjegyző és a tanári kar jelenlété-
ben egy ifjú jeles eredménynyel pótló vizsgálatot, egy 
másik pedig kielégítő sikerrel javító vizsgálatot tett. 



10 kr.. Sós János 10 kr., Szemerey Ferenc 1 frt, Szász 
Gyula 10 kr., Főző Mari 10 kr., Keresztes Mari 10 kr., 
Fodor Julianna 10 kr., Daróczi Ilona 50 krajcár, Darányi 
Mari 10 kr., Székács Ilona 10 krajcár, Aranyi Erzsébet 
10 kr., Erdei Mari 10 kr., Sági Julianna 10 krajcár, Kis 
Julianna 10 kr., Kincses Julianna 1 frt, Fejér Zsuzsika 
50 kr., B. Kiss Anna 10 kr., Kovács Klára 5 kr., Leitner 
Izabella 30 kr., Mészáros Margit 50 kr., Pataki Julianna 
10 kr., Sági Hona 50 kr., A. Szabó Sári 20 kr., Szél Judit 
10 kr., Muraközy Eszter 50 kr., Somogyi Mari 10 krajcár.) 
A gerjeni konfirmáltak Széki Géza ev. ref. 1. á. 1 forint 
40 kr. A körm ndi konf. Fülöp József ev. ref. 1. á. 1 frt 
95 krajcár. (Ehhez járul tak: Both József, Timár Kálmán, 
Herczegh Dénes, Katafay Juli 20—20 kr. ; Vittnyédi Juliska 
30 kr., Gróf Teréz 15 k r , Berke Erzsébet, Bartik Juli, 
Pap József, Nemes Pál, Cseke Juli, Raposa Zsófi, Füty 
Erzsébet 10 —10 kr.) Morvay Ferenc n.-vátyi h.-esperes 
gyűjtése 11 frt 50 kr. A rimaszombati egy. prot. főgimn. 
ifj. gyámintézete 2 forint. Áz ugrai konfirmándusok Nagy 
Imre ev. ref. 1. á. 1 frt 71 kr. (Ehhez járultak : Tornyi 
Sára 5 kr., Nagy Juliánná 10 kr., Sallai Zsuzsánna 4 kr., 
P. Kis Ágnes 5 kr., Bertalan Teréz 4 kr., G. Tóth Teréz 
10 kr., Máté Erzsébet 5 kr., B. Nagy Mária 5 krajcár, 
K. Rózsa Julianna 6 kr., Oromus Terézia 5 kr., Cs. Tóth 
Terézia 5 kr., Bagdi Róza 5 kr.. Harmati András 10 kr., 
Szabó Jenő 5 kr., Tornyi József 5 kr., Bagdi Lajos 5 kr., 
Ákosi József 5 kr., Makai Albert 5 kr., Cs. Nagy Lajos 
5 kr., Bai Lajos 5 kr., Hőgye József 5 kr., Kővágó Károly 
5 kr., Gulyás István 3 kr,, Tornyi Mihály 5 kr.. Diószegi 
Sándor 5 kr., Szokolyi Károly 4 kr., Bai Ferenc 10 kr., 
Bai Benjámin 5 kr., Juhász Lajos 5 kr., Kis Zsuzsánna 
5 kr., Petroczki Lidia 5 kr.) A sárkeresztúri konf. Lévay 
Lajos ref. 1. á. 2 frt. A kisújszállási főgimn. konfirmán-
dusok Barta Jenő t, á. 2 forint 60 kr. (Ehhez járultak : 
Antal Lajos 50 kr., Rásky Jenő 20 krajcár, Kiss István 
30 kr., Tóth István 50 kr., Péntek József 50 kr., T. Nagy 
Sándor 30 kr.. Szüle József 20 kr., Dékánv Imre 10 kr.) 
Az ágyai konfirm. Nagy Sándor r. 1. á. 2 frt 51 krajcár. 
Az alcsuthi konfirm. Mészöly Győző r. 1. á. 3 frt 2 kr. 
(Ehhez járultak: Pap József 10 krajcár. Komáromi Gábor. 
10 kr., Tóth István 10 kr., Rajkó József 10 kr., Tóth 
János 5 kr., Szabó Gábor 1 kr., Tóth Lajos 10 krajcár, 
Bese Gábor 5 kr., Mészáros Dániel 3 kr., Csermák József 
1 kr., Wellez Julianna 50 kr., Parti Eszter 50 kr., Sán-
dor Julianna 20 kr., Baki Mária 15 krajcár, Parti Zsófia 

5 kr., Miklós Zsófia 50 kr., Takács Julianna 4 kr., Komá-
romi Eszter 5 kr., Kovács Mária 30 krajcár, Parti Zsófia 
6 kr,, Kovács Zsófia 2 kr.) A dunamocsi konfirmándusok 
Bajcsi Lajos r. 1. á. 3 frt 25 kr. (Ehhez járultak: Bellabás 
János, Lajos András, Tóth Zsigmond, Illés Kálmán, Gál 
János, Mocskos Zsigmond, Németh József, Jókai Mór, 
Egyeg János, Bábi Eszter, Tücsök Erzsébet, Kocsis Vilma 
20—20 kr.; Dózsa Ferenc, Bogár Kálmán, Sánta János, 
Zajos Etel, Szabó Birike, Nagy Erzsébet 10—10 kr ; Zajos 
Sári 25 kr.) A n.-harsányi konf. Iványos Soma 1. á. 2 frt 
50 kr. (Ehhez járultak : Szabó János 1 frt, Bozsó János 20 kr.. 
Török Ferenc 20 kr., Varga Mária 50 kr., Halász Mária 
30 kr., Rab Julianna 30 kr.) Az alsó-némedi kt^nfir. Vargha 
László r. 1. á. 3 frt 20 kr. Az ondi konfir. Órás Kálmán 
r. 1. á. 90 kr. (Ehhez járultak: Mikházy Eszter, Garas 
Erzsébet, Szalai Zsuzsanna, Balázs Borbála, Földvári Erzsé-
bet, Bodnár Lajos Zemlényi Zsuzsanna, Zabari Jolán 
10 — 10 kr.) A kákicsi konfir. Kiss József r. 1. á. 1 frt 
20 kr. (Ehhez járultak: Kálmán Sándor, Kiss Zoltán, 
Vas József, Kovács József, Vas Sándor, Ruzicska Gyula, 
József, Sáfrán István, Varga Mari, Pál Juli, Keresztes 

Mari, Varga Mari 10—10 kr.) A b.-m.-szt-királyi konf. 
Fodor Gyula r. 1. á. 92 kr. A szolnoki konfirm. Csekey 
István r. 1. á. 3 forint 40 kr. (Ehhez járul tak: Dömötör 
Sándor 10 kr., Fráter Gyula 10 kr., Kovács József 10 kr., 
Törzsök Pál 20 kr., Dobó Ilona 30 krajcár, Erdey Teréz 
10 kr., Farkas Eszter 20 kr., Fehér Erzsébet 50 krajcár, 
Lovász Margit 1 forint, Molnár Erzsébet 20 kr, Tresser 
Erzsébet 60 kr.) A balsai konfirm. Lic. Rácz Kálmán 
r. 1. á. 1 forint 5 kr. (Ehhez járu l tak: Horváth Gizella 
20 kr., Veress Etelka, Tóth Balázs, Berei Sándor, Veress 
Tivadar 15 — 15 kr.; Hajóssi Eszter, Szilágyi Gábor, Iski 
Fer. 10—10 k r ) Az iványi konf. Kimiti László r. 1. á. 70 kr. 
(Ehhez járultak : Döme Sám., Böb^r Józs., Kis Gábor, Lőrinc 
Sándor, Nagy Béla, Hegedűs Zsófi, Gajdon Sára 10—lOkr.) 
Az alsószabolcs-hajduvidéki ev. ref. egyházmegye egyhá-
zai Zsigmond Sándor esperes á. 14 frt 80 kr. Az ó-kécs-
kei konf. Szabó Elek ref. 1. á. 5 frt. A kecskeméti konf. 
Kiss Zsigmond vallástanár á. 2 frt 31 kr. (Ehhez já ru l tak : 
Fodor László lOkrt. , Tóth Antal 5 krt., Tóth István 10 kr., 
Sós Pál 15 kr , Gyulai István 10 kr., Somodi Ferenczö kr., 
Deák Mihály 10 kr., Fazekas Pál 10 kr., Méhes Lajos 5 kr., 
Borsos Mihály 10 kr„ Fekete László 15 kr., Kecskés Mi-
hály 5 kr., Barna Dániel 6 kr. Jenei János 10 kr., Almási 
Kálmán 15 kr., Almási József 10 kr.. Kovács Pál 5 kr., 
Gyulai János 10 kr., B. Kovács László 5 kr., Hankovszky 
József 30 k r . Molnár Lajos 10 kr., Pető Márton 10 kr., 
Szabó Jószef 10 kr. A gerjéni ev. ref. egyház reformáció 
ünnepi adománya Széky Géza r. 1. á. 1 frt 15 kr. A sik-
lósi konf. Zeke Lajos ev. ref. 1. á. 4 frt. (Ehhez járul tak: 
A siklósi konfirmándusok 2 írt, 70 kr., tányér gyűjtelek 
64 kr.. Zeke Gyula 6 kr., Zeke Lajos 10 kr., Zeke Ida 

20 kr., Zeke Vilma 30 kr.) A csokonyai konf. Széki Ele-
mér ev. ref. 1. á. 1 frt. Sebők Sándor né (Jászkisér) 20 kr. 
Szűcs B. Sándorné 3 frt. A dunamelléki ev. ref. egyház-
kerület Petri Elek pénztárnok által 150 frt 39 kr. (Ehhez 
járul tak: Az alsó bar.-bácsi egyházmegye 12 frí 10 kr., 
kecskeméti egyházmegye 25 frt 42 kr., pesti egyházmegye 
53 frt 18 kr., külső somogyi egyházmegye 3 frt 88 kr., 
solti egyházmegye^. 10 frt., tolnai egyházmegye 10 frt 65 kr., 
vértesaljai egyházmegye 35 frt 16 kr.) A 25. számban 
kimutatott adakozások hozzászámításával jelen közlés ösz-
szege 471 frt 77 kr. 

Kiadóhivatal. 
A N a g y p é n t e k i Ref. T á r s a s á g r a : Sulyok István 

(N.-Várad) 1 frt 67 kr. Harsányi Sándor (Cleveland) 1 frt. 
Baksay Sándor (Kun-Szentmiklós) 2 frt. (V. Hoske Kál-
mán úrtól átvett t. p. Orgonaág árában). Szigeti Lajos 
(Ó-MoraWca) 2 forint Az o-Lécskei konfirm. Szabó Elek 
r. 1. á. 5 frt M. Szabó Ferenc (Gyula) 10 frt., összesen 
21 frt 67 kr., mely összeget Szőts Albert pénztárnok úr-
nak mai napon postautalványou elküldöttük. 

Kiadóhivatal. 

L a p u n k o l v a s ó i t előfizetésök megújítására 
bizalommal fölkérjük. Az előfizetési feltételek a 
Lap homlokán olvashatók. Szegényebb sorsú lelké-
szek (a Ill-ik és IV-ik fizetési osztályban) egész 
évre 6, félévre 3 frtért kaphatják a Lapot. Lelkész-
olvasóinkat tisztelettel kérjük, hogy gyülekezetök 
tehetősebb és művelt tagjai körében Lapunkat ter-
jeszteni szíveskedjenek. 

Szerkesztőség' és kiadóhiyatal. 
HORNYÁNBZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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